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E D I T O R I A L

Vážení a milí čtenáři,

příchodem jara se stavební sezóna rozbíhá na plné obrát-
ky a jak to vypadá, bude v letošním roce stále co dělat. Sta-
vebnictví se zatím daří a doufejme, že tento trend bude 
nadále pokračovat. Pravda, v  médiích už zase prosakují 
zprávy o možné krizi, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Ba 
právě naopak. Druhá věc je, zda se veřejnost, jak laická, tak 
odborná, nechá zmanipulovat a nepředloženým zprávám 
uvěří. Je lepší zachovat si zdravý rozum. 

Také v tomto čísle Vám chceme představit naše další čle-
ny, kteří se k nám v dobách začátků připojili. Na strán-
kách najdete rovněž prezentaci některých našich doda-
vatelů a jejich novinek. Na závěr přidáváme zajímavý tip 
na výlet, protože jen z práce není člověk živ. Dovolte nám 
popřát Vám šťastný vstup do nové sezóny a dobrou nála-
du při čtení magazínu. 
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N A D  D R O B N Ý M I  Ú S T U P K Y . “

Vaše firma prošla od roku 2003, kdy byla založena, 
velkým vývojem, který ji dostal na pozici stabilního 
a významného hráče na trhu stavebního materiálu 
především v litoměřickém regionu. Jak se Vám podařilo 
uspět mezi konkurencí 
velkých sítí stavebnin?
Abychom se na trhu nejen udr-
želi, ale mohli se také rozvíjet, 
museli jsme našim zákazníkům 
nabídnout více než jen základní 
zboží a služby. Bylo důležité se 
od konkurence odlišit jednak 
nabídkou zboží, kdy jsme vsadili 
v první řadě na kvalitu za rozumnou cenu, ale také nabíd-
kou dalších přidaných služeb. Postupně jsme zvětšili pro-
dejní prostory a otevírali další prodejní úseky: koupelnové 
studio, podlahové studio, míchací centrum, prodejnu spo-
jovacího materiálu a krbových vložek. Nabídku jsme také 
obohatili o pracovní oděvy a obuv. Nejnovějším rozšířením 
služeb je nabídka zaměření a zhotovení montáže oblož-
kových zárubní a dveří. Aby vše dobře fungovalo, je důle-
žité uvnitř firmy táhnout za jeden provaz a sdílet společné 
prozákaznické hodnoty. Přes očekávané počáteční potíže 
a  finanční rizika nás přenesla především hlavní přidaná 
hodnota, na které stavíme, a tou je maximalizovaný servis. 
Pouze pokud zákazníkovi nabídneme komplexní a  pro-
fesionální péči, mohou být spokojeni všichni – zákazníci, 
zaměstnanci i firma. 

Vypadá to, že máte široký tým…
Ano, bez dostatečně velkého a kvalitního týmu, na který se 
mohu spolehnout, by to nešlo. Snažím se mít dostatečně 
odborně způsobilé a také loajální zaměstnance na všech 
postech, od skladníků, přes účetní, až po vedoucí úseků. 
Samozřejmě, že chci naše zaměstnance také dostatečně 
motivovat. Tím zdaleka nemyslím pouze finance, ale i růz-
né nefinanční benefity, školení a  možnosti profesního či 
kariérního růstu. Věřím, že právě díky korektnímu přístupu 
k zaměstnancům a společně sdíleným hodnotám se naší 
firmě vyhnula vlna vysoké míry fluktuace pracovních sil.

VIDĚL JSEM 
V BIGMATU
OPRAVDOVÉ 
PARTNERSTVÍ

Litoměřice jsou krásné historické město ležící na soutoku 
řek Labe a  Ohře. Letos toto královské město oslaví 800. 
výročí od svého založení. Nejen podle místních obyvatel, 

ale také podle mnoha návštěvníků prodělalo okresní město 
Litoměřice za posledních 20 let významný rozvoj. Bezpochyby 
k  tomu významnou měrou přispěli místní podnikatelé. Patří 
mezi ně i Vratislav Baudler, majitel firmy Stavebniny B+D, která 
je od roku 2015 součástí skupiny BigMat. 

Rád bych se vrátil k Vašemu vstupu do BigMatu, co Vás 
k němu přivedlo?
Uvědomoval jsem si čím dál více, že síla obchodních řetěz-
ců ve stavebnictví je neustále větší a může se brzy stát, že 
sám již na tuto konkurenci nebudu stačit. Současně jsem 
se odmítal podřídit nabídkám jiných dodavatelských ře-
tězců, které by měly být současně mými dodavateli i kon-
kurenty. V té době mě oslovili zástupci BigMatu. Ten jsem 
vnímal jako přijatelnou alternativu, jak konkurovat sítím 
a přitom zůstat dostatečně nezávislým. Možnost zapojení 
se do tohoto typu opravdového partnerství se mi zamlou-
vala a domluvili jsme se. 

Splnilo to Vaše očekávání?
Velmi rychle se ukázalo, že to byla správná volba. Ve chvíli, 
kdy jsme se stali součástí sítě BigMat, jsme patřili do velkého 
společenství sítě stavebnin s vysokým obratem, a to při za-
chování vysoké míry vlastní nezávislosti. Mnoho věcí však bylo 
jednodušší. Dodavatelé k nám začali přistupovat s větším re-
spektem, dostávali jsme se k lepším nákupním podmínkám, 
kterými jsme mohli lépe konkurovat. Nicméně i dodavatelé 
nabyli naším vstupem do BigMatu větších jistot. V neposled-
ní řadě bylo důležité, že zákazníci tuto změnu přijali kladně, 
naše zapojení do BigMatu pro ně bylo znamením dalšího 
rozvoje firmy. Vím, že podobně tomu je i  u  dalších členů. 
Výhody členství v BigMatu značně převážily nad drobnými 
ústupky například při společném marketingu.
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Přesto se mezi vámi najdou konzervativnější členové, 
které je složité o novinkách přesvědčit, že ano?
Je přirozené u každé širší členské základny, že je více názo-
rů, a je to tak správně. Na zvoleném představenstvu spočí-
vá úkol hledat a navrhovat cesty (ve spolupráci s členy), jak 
co nejefektivněji a pokud možno tzv. „s dobou“ prosazovat 
naše společné zájmy. Pro všechny z nás je důležité, že ni-
kdo neztrácíme svou samostatnost, že nám nikdo nenaři-
zuje, co máme dělat a co a jak prodávat. Na druhou stra-
nu, pomocí společného marketingu, sdružených nákupů, 
společných akcí apod. se nám daří se více zviditelnit, lépe 
hospodařit a nabízet ucelenější servis a služby. Podporou 
BigMatu, myšleno společných zájmů, pak všichni podpo-
rujeme i sebe, své členské firmy. 

Zmínil jste společný marketing, můžete nám jako 
současný místopředseda říci, co chystá BigMat v tomto 
roce?
Připravili jsme novou marketingovou strategii s  názvem 
Big Parťák, kterou se chceme maximálně přiblížit našim 
zákazníkům. Jednotlivé kroky této strategie budeme po-
stupně rozkrývat. Jistě ale nebudeme k přehlédnutí. Právě 
ve společném marketingu vidím tu správnou cestu. Nyní 
již máme dostatečně velkou členskou základnu, vyhraze-
né finanční prostředky a vlastní českou centrálu, která do-
stává a plní stanovené úkoly v této oblasti. Určitě chceme 
vystupovat jednotně a  tím posilovat pozice své i  celého 
společenství BigMat na našem trhu. Budeme i  vylepšo-
vat a sjednocovat design prodejen a rozšiřovat spolupráci 
mezi jednotlivými členy. Rozvoje se dočká také náš věr-
nostní program, který nebýt společného přístupu v rámci 
BigMatu, byl by časově i finančně nerealizovatelný. Jako síť 
BigMat si ho můžeme dovolit udělat ve formátu hodném 
naší značky. 

Co si pod tím máme konkrétně představit? 
Mnoho stavebních firem a řemeslníků migruje za prací do 
jiných regionů a my logicky nechceme, aby se obraceli na 
konkurenci. Proto i v součinnosti s našimi marketingovými 
aktivitami rozšiřujeme naši síť tam, kde ještě zbývá geogra-
fický prostor, abychom 

takovým zákazníkům mohli poskytnout servis v  daném 
regionu. Pro budoucnost BigMatu je důležité rozrůstat 
se pouze o ekonomicky zdravé subjekty, které poskytnou 
záruky kvalitního servisu zákazníkům i garance plateb na-
šim dodavatelům. Přijímáme nové členy s různými obraty, 
v desítkách milionů, ale také ve stovkách milionů Kč za rok. 
Ale pro všechny platí pro vstup do našeho společenství 
stejná kritéria. Samozřejmě, že jednáními a  společnými 
obraty získané rabaty a sdružené bonusy jsou pro všechny 
členy velmi zajímavé. Více Vám ale o tomto tématu nepo-
vím, abychom nenapovídali naší konkurenci. 

Vidím, že jste do myšlenky BigMatu velmi zapálený. 
Co byste poradil nebo vzkázal novým potenciálním 
členům?
Jak už jsem říkal, pro nové potenciální členy je nejdůle-
žitější pochopit, že vstupem do BigMatu zůstanou sami 
sebou, ale v jejich zájmu bude budovat společnou značku, 
která jim umožní efektivně konkurovat klasickým řetěz-
cům. Naše síť je postavená na sdružení ekonomicky i  lo-
kálně silných prodejen stavebnin, které se na jedné straně 
nehodlají vzdát své nezávislosti, na straně druhé však chá-
pou výhody společných obchodních a  marketingových 
přístupů při prosazování společných zájmů.

Jakou máte představu ohledně hustoty Vaší sítě 
a společného vystupování? 
Rád bych, aby prodejna BigMat byla v  každém větším 
městě nebo jeho okolí, v takových vzdálenostech od sebe, 
které by všude zaručovaly rozumnou dostupnost prodejen 
BigMat. 

Ještě je tu ale otázka tzv. ochranného pásma…
My se v každém regionu, kde ještě nemáme pobočku, sna-
žíme oslovovat ty nejlepší a ekonomicky nejstabilnější sta-
vebniny. Pokud se s nimi domluvíme na členství, garantu-
jeme jim podle našich pravidel určitý geografický prostor, 
v němž nevytváříme další členskou konkurenci. Proto ke 
střetu zájmů mezi členy nedochází. Všichni jsme na jed-
né lodi a musím říci, že mezi členy panuje dobrá symbi-

óza. Vzdálenostní odstupy jednotlivých 
členů, na které narážíte, se nám jedno-
značně osvědčily. 

V jaké fázi se z hlediska přijímání 
nových členů nyní nacházíte a jak 
Vaši síť vnímá konkurence? Co byste 
řekl na závěr?
Nyní má BigMat více než šest desítek 
provozoven, což znamená, že se řadí 

mezi tři největší sítě se stavebním materiálem v zemi. Po-
čet členů, tedy i prodejen, plánujeme ještě zvyšovat, aby-
chom jimi zacelili tzv. hluchá místa na mapě. Jsme rádi, že 
jsme jak u zákazníků, tak i u dodavatelů vnímáni velmi po-
zitivně, což nám napomáhá i při oslovování nových členů. 
Co se týká konkurence, je logické, že nás již zaznamenala. 
Díky vylepšeným nákupním podmínkám a  pružnějšímu 
servisu jsou naši členové schopni více konkurovat i nabíd-
kám ostatních velkých sítí. Navíc tak činí s výhodou toho, 
že majitelé jednotlivých prodejen jsou obvykle přímo pří-
tomni na provozovnách a mohou na potřeby zákazníků re-
agovat rychleji. Jsem velmi rád, že strategie a filozofie Big-
Matu, kterou mohu nejen jako místopředseda, ale i  jako 
člen spoluvytvářet, beze zbytku naplnila má očekávání. 
Jako český patriot a  podnikatel, který začínal v  malém 
pronajatém skladu, jsem potěšen, že společenství BigMat 
významně pomáhá rozvoji zdravých menších a středních 
českých firem v konkurenci všudypřítomných řetězců.

Děkuji za rozhovor
■ Ivan Sklenář

„ S T R A T E G I E  A   F I L O Z O F I E 
B I G M A T U  Z C E L A 

N A P L N I L A  M Á  O Č E K Á V Á N Í . “

STAVEBNINY 007, 
HORŠOVSKÝ TÝN

Kdo je Vaším typickým zákazníkem a jak velký máte 
sortiment?
Orientujeme se hlavně na drobné řemeslníky a menší sta-
vební firmy, a  to v  okruhu 25 kilometrů. Snažíme se mít 
neustále na skladě veškerý sortiment potřebný k  hrubé 
stavbě, ale samozřejmě máme i  další materiály a  menší 
půjčovnu nářadí, kterou využívají hlavně koncoví zákazní-
ci, kteří si doma něco dělají svépomocí, a pro které nemá 
smysl kupovat si profesionální nářadí. Dříve lidé více speku-
lovali nad tím, kde koupit třeba levný cement, ale dnes je 
jiná doba. Zákazníci chtějí hlavně kvalitu a jistotu, že máme 
téměř všechno zboží skladem. 

Co se změnilo Vaším vstupem do sítě BigMat? Dotkla se 
Vás minulá stavební krize?
BigMat nám samozřejmě, jako každému, vylepšil obchodní 
podmínky u celé řady dodavatelů a také nám otevřel dveře 
k materiálům, které jsme dříve neprodávali. Díky tomu jsme 
mohli náš sortiment rozšířit, například omítkovinami apod. 
Ještě bych rád zmínil vzájemnou spolupráci s ostatními čle-
ny, která by s jinými firmami nebyla vůbec možná. Tím, že 
si vzájemně vypomáháme, náš společný kredit roste. Naše 
ekonomická bilance je stabilní prakticky po celou dobu 
a nezaznamenali jsme nějaké větší výkyvy. Hodně si hlídáme 
platební morálku, a tak jsme větší problémy neměli.

Stavebniny 007 najdete nedaleko Domažlic. Logo na domě hrdě hlásá, že jsou 
součástí evropské sítě BigMat, do které vstoupily v roce 2012. Prakticky rodin-
ná firma patří co do objemu sice k menším subjektům v rámci BigMatu, ale 

mezi místními řemeslníky jsou vyhledávaní. Firmu založil v roce 2003 Petr Krabec 
s dalšími třemi společníky. Dnes jsou dva. Využil dřívějších zkušeností v oboru a pus-
til se vlastní cestou. Od začátku své existence se stavebniny orientovaly hlavně na 
hrubou stavbu.

Vzpomínal jste, že zákazníci dnes chtějí hlavně kvalitní 
produkty. Jak se Vám daří prosazovat třeba nové 
materiály?
Ono to s  tím v  podstatě souvisí. Protože máme v  oboru 
dlouhodobé zkušenosti, snažíme se lidem radit a pomá-
hat jim s  řešením jejich problémů. Nové materiály proto 
přijímají vcelku pozitivně. Dnes většina firem sází na sys-
témové řešení, protože i jim jde o kvalitu odvedené práce. 
Nechtějí se už na stavbu vracet a řešit nějaké reklamace. 
Příkladem jsou třeba penetrace a  omítky. Když jim vy-
světlíme, proč je penetrace důležitá a  jakou mají použít, 
aby správně fungovala, neřeší na prvním místě cenu, ale 
výsledný efekt. To je dnes pro většinu řemeslníků nejdů-
ležitější. 

Děkuji za rozhovor
■ Ivan Sklenář

„ B I G M A T  N Á M  V Y L E P Š I L 
O B C H O D N Í  P O D M Í N K Y  

U   Ř A D Y  D O D A V A T E L Ů . “
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„ B I G M A T  J E  P R O  M N O H É 
Z Á R U K O U  K V A L I T Y . “

Lázeňské město Karlovy Vary založil ve 14. století Karel IV. poté, co jeho lovecká družina zcela náhodou 
objevila v hlubokých lesích termální prameny. Nikde na světě nenajdete tak velkou koncentraci těchto 
pramenů, jako právě zde. Světovou popularitu přinesl Karlovým Varům také filmový festival. Město patří 

právem mezi nejnavštěvovanější lázně v Čechách, neboť nabízí nesčetné množství atraktivních možností, jak 
zde trávit volný čas. My jsme však do Karlových Varů přijeli ze zcela jiného důvodu. Rodinná firma Karlomix-Tra-
de, s. r. o., která byla založena v roce 1997, patří od roku 2012 mezi stabilní členy skupiny BigMat, a tak jsme si 
přijeli popovídat s majitelem Miloslavem Fuksou.

Patříte dlouhodobě mezi nejúspěšnější prodejce 
stavebních materiálů v karlovarském regionu. Na jaké 
zákazníky se hlavně zaměřujete?
Jsou to především malé a střední stavební firmy a drob-
ní živnostníci, zbytek tvoří koncoví zákazníci. Snažíme se 
neustále rozšiřovat sortiment, máme rozsáhlou půjčovnu 
nářadí a lákáme na sobotní prodej. Nemůžeme sice kon-
kurovat hobby marketům, ale i  úplní laici si k  nám ces-
tu najdou. Hlavně když potřebují s  něčím poradit, nebo 
si půjčit profesionální nářadí. Karlovarský kraj je nejmenší 
v  republice a kupní síla tu není tak velká, takže z tohoto 
pohledu to máme složitější. Soustřeďujeme se hlavně na 
město a přilehlé obce v okruhu zhruba 15 kilometrů.

Je pravda, že zákazníci v současné době investují do 

materiálů s vyšší přidanou hodnotou 
a upřednostňují kvalitu?
Podle mého názoru se to týká hlavně profesi-
onálů, kteří se stavbou živí každý den a ověřili 
si v praxi, že investovat do kvality se jim vypla-
tí. Trendem je používat systémová řešení od 
jednoho výrobce. Spousta firem nechce mít 
problémy s reklamacemi, nechce se na stav-
bu vracet, a tak upřednostní ucelený systém. 
Navíc má jistotu podpory ze strany výrobce, 
což je pro ně také důležité. 

Kdy a jak jste vstoupili do BigMatu?
Vstoupili jsme na jaře roku 2012, společně 
s několika dalšími členy. BigMat jsme ale sle-

neměli. Konkurence by vám neřekla, co a  jak se prodává 
dobře a naopak. V tomto ohledu je tato spolupráce neo-
cenitelná.

Všiml jsem si, že mezi Vašimi produkty převládá 
značkové zboží…
Kvalita produktů je přímo úměrná kvalitě stavební práce. 
Svoji pověst si pečlivě hlídáme a dbáme na to, abychom 
měli jen spolehlivé dodavatele, což znamená prodávat 
pouze kvalitní výrobky. Ono se nám to vrací zpět a zákaz-
níci si na to u nás zvykli. 

A co například výrobky pod značkou BigMat?
Jak už jsem řekl, snažíme se prodávat prémiové značky, 
které profesionálové znají a  vyhledávají. Myslím si, že je 

kontraproduktivní schovávat dobré jméno 
určité značky za značku BigMat. Do určité 
míry může být výjimkou například omítka 
Knauf, která má na svém balení také logo 
BigMat.

Jaký vývoj vidíte v prodeji stavebního 
materiálu? Může dojít k nějaké další 
radikální změně, nebo je už situace 
stabilní?
Myslím si, že je na našem trhu stále přetlak 
stavebnin, a podle mého názoru to z dlou-
hodobého hlediska tak nezůstane. Pravdě-
podobně dojde ještě k  nějakému spoje-
ní, jako  tomu bylo dříve u  Raab Karcheru 
a Stavmatu. 

Máte zkušenosti ze zahraničí. Je podle 
Vás kultura prodeje u nás a v jiných 
státech Evropy zásadně jiná?
Mohu porovnávat náš trh například s  ital-
ským, kde jsme se byli podívat. Podle mého 
názoru tam není konkurence tak velká jako 
u nás, a tak mají větší marže, což se promí-
tá do investic. My samozřejmě také inves-
tujeme, ale v  daleko menším tempu než 
v  zahraničí. V  našem konkrétním případě 
chceme větší a modernější prodejnu v ho-
rizontu 3 až 5 let.

Děkuji za rozhovor
■ Ivan Sklenář

KVALITA 
PRODUKTŮ 
JE PŘÍMO 
ÚMĚRNÁ 
KVALITĚ 
STAVEBNÍ PRÁCE

dovali už od roku 2010. Tehdy jsme si řekli, 
že to nejprve zkusíme na jeden rok a pak se 
uvidí, ale po půl roce jsme věděli, že to bude 
dobré. Dnes víme, že to byl krok správným 
směrem. Kdybychom chtěli, můžeme zase 
vystoupit, tu svobodu rozhodování máme 
pořád, ale není k  tomu sebemenší důvod. 
Dnes je všechno o  značkách, lidé si na to 
zvykli a  vyhledávají je. BigMat je silná me-
zinárodní značka, která svůj brand buduje 
už nějakou dobu, a pro mnohé je zárukou 
kvality. Zároveň u nás zákazníci oceňují stá-
le rodinnou atmosféru, kdy jednají přímo 
s majitelem. Také dodavatelé nás berou ji-
nak, než kdybychom byli osamoceni. 

Otevřel Vám třeba BigMat cestu 
k materiálům, se kterými jste předtím 
neměli zkušenosti?
Vylepšily se nám samozřejmě do jisté míry 
vstupy, což je příjemné, takže jsme dnes 
schopni cenově konkurovat velkým řetěz-
cům. Ale u nás ve firmě vidíme největší pří-
nos ve společné komunikaci a v předávání 
zkušeností. To, že spolu komunikujeme, ří-
káme si informace, které bychom jinak ne-
měli možnost získat, to je velký bonus. Ale 
samozřejmě nám také BigMat otevřel cestu 
k  některým produktům, které jsme dříve 
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Jak jste se dostal k prodeji stavebního materiálu?
My jsme začali v roce 1995 montáží sádrokartonů, ale po-
stupem času jsme se přes dopravu dopracovali až k prode-
ji stavebních materiálů. Vlastně nás k tomu přinutila situ-
ace, kdy jsme pořád někde jezdili a sháněli pro naši práci 
materiál. Dnes jsou Stavebniny naší majoritní činností. Ze 
začátku jsme se zaměřili hlavně na suchou výstavbu a su-
ché stavební směsi, ve kterých jsme podle mého názoru 
stále silní. V roce 2005 jsme se nastěhovali do nového are-
álu a od té doby sortiment neustále rozšiřujeme. 

Všiml jsem si, že pilně budujete…
Jsme teď vlastně ve fázi zahájení poslední etapy rozšiřování 
prodejny. V současné době máme zhruba 7000 m² prodej-
ní plochy a chceme mít ve finále 15.000 m2. V nejbližší době 
chceme hlavně dodělat prodejnu a připravit druhé patro, 
kde budeme opět prodávat keramické dlažby, obklady a vi-
nyly, které jsme již dříve okrajově zkoušeli. Máme nyní v Big-
Matu partnery, kteří nám poradí, jak tento sortiment efek-
tivně obchodovat. Mírně jsme se posunuli od klasického 
prodeje stavebním firmám do částečného maloobchodu. 
Tomu věnujeme zhruba 450 m2 prodejní plochy. Snažíme 
se, aby naše portfolio zákazníků bylo co nejširší.

NA VLASTNÍ
ŽÁDOST
Šumperk bývá nazýván Živou bránou Jeseníků. Leží 

na řece Desná na severu Moravy, zhruba 46 km 
od Olomouce. Šumperk byl založen ve 13. století 

a dnes je významnou křižovatkou silničních i železničních 
cest Olomouckého kraje. V Šumperku jsme navštívili ONO 
Stavebniny, které patří do skupiny BigMat od roku 2012. 
Co do velikosti patří v mikroregionu těmto stavebninám 
zhruba druhé místo. Přivítal nás Tomáš Valenta, jednatel 
společnosti. 

vě potřebujeme, mají ho ostatní, a tak se vždy dostaneme 
k dobrým cenám. Já jsem byl od samého začátku přesvěd-
čený, že je to krok správným směrem. Jsme mladé sdruže-
ní a pochopitelně se musíme vypořádat s některými po-
rodními bolestmi, ale to je prostě úděl demokracie. Je nás 
hodně, jsme z různých míst, lišíme se věkem i názory, ale 
jsem přesvědčen, že jsme všichni udělali správný krok. Ob-
čas se může zdát, že někteří členové nechápou, co chce-
me a  proč to děláme. Na začátku nám v  tomto ohledu 
hodně pomohl Jean Luc Leroy, který působil jako takový 
urovnávač našich vztahů. Radil nám a říkal své zkušenosti, 
protože si tímto obdobím kdysi také prošel. Je škoda, že 
už k nám tak často nejezdí, jsem přesvědčen, že bychom 
se mohli posouvat kupředu rychleji. Demokracie je pěkná 
věc, ale jsou situace, kdy by všem prospělo reagovat mno-
hem rychleji. 

Co myslíte, jakým směrem se bude podle Vás ubírat 
sortiment stavebního materiálu?
Bude to propracovaná stavebnice. Stavebnictví směřuje 
k něčemu takovému jako je lego. Je to cesta k  jednodu-
chosti. Méně vody, tenké vrstvy, méně lepidla, prostě sklá-
dačka. 

Výrobci často mluví o jediné správně cestě v podobě 
systémového řešení, ale praxe nebývá vždy stejná, jak 
to vidíte Vy se zkušenostmi přímo na stavbách?
Rovnováhu mezi tím, zda je lepší to, nebo něco jiného asi 
nenajdeme nikdy. Všechno se vyvíjí. I my sami bojujeme 
s tím, co a jak udělat. Je to samozřejmě i o kupní síle. Po-
kud na to mám, tak chci to nejlepší. Pokud počítám hy-
potéku a šetřím, musím hledat mezi užitkovostí, kvalitou 
a  cenou. Začíná to už u  architekta a  projektanta. Potkal 
jsem málo lidí, kteří stavěli rodinný dům a nechali si vypra-
covat prováděcí projekt. Přitom moje zkušenosti ukazují, 
že takový projekt dokáže naopak ušetřit nějaké peníze, 

víte jednak dopředu, co a  jak stojí 
a současně projekt eliminuje chyby 
na stavbě. 

Děkuji za rozhovor

Jak se Vám daří konkurovat velkým řetězcům?
Jednoznačně osobními vztahy a přístupem. Kde jinde si 
sednete se svým zákazníkem v kanceláři u kávy a probíráte 
s ním jeho sen? Dnes je jiná doba a zákazníci, kteří k nám 
chodí, vyžadují trochu jinou úroveň materiálů, než nabízí 
například některé velké hobby řetězce. My víme, že nemů-
žeme v  určitém sortimentu konkurovat, zejména ne ce-
nou, tak se proto zaměřujeme na vyšší standard a k tomu 
přidáme ten náš osobní přístup. 

Kdo je pak Vaším typickým zákazníkem?
V Šumperku a jeho okolí, to znamená v dosahu 30–40 ki-
lometrů, jsou to malé a střední firmy. To je naše priorita. 

Převažují u Vás v regionu novostavby, nebo spíše 
rekonstrukce?
Já bych řekl, že se více staví nové domy. Vidíme to na do-
dávkách zdicích materiálů, které jsou takovým jednodu-
chým ukazatelem. Převažují zejména rodinné domy, méně 
se staví bytové domy. Což je 
takový český paradox, pro-
tože v Evropě je trend zcela 
opačný. Většina lidí si byd-
lení pronajímá, stěhují se 
za prací. Něco vlastnit není 
pro ně zajímavé. 

Co v současné době chybí 
českému stavebnictví?
Já bych řekl, že řemeslníci. Sehnat odborníka, který přesně 
ví, co má dělat, to je velký problém. Prakticky nadlidský 
úkol a situace se bude spíše zhoršovat.

Co Vás přesvědčilo v roce 2012 stát se členem sítě 
BigMat?
My jsme vstoupili do BigMatu na vlastní žádost. Dovedla 
mne k  tomu situace, kdy jsem jako sólista začal pociťo-
vat, že to není úplně ono. Ačkoliv se člověk snažil sebevíc, 
nikdy nemáte u dodavatelů dobré podmínky jako samo-
statná jednotka. Neříkám, že to nejde, je spousta staveb-
nin, které stále takto fungují, ale nemyslím si, že by se jim 
dýchalo úplně dobře. Já jsem si BigMat našel na internetu 
a nemuseli mne moc dlouho přesvědčovat.

Když se ohlédnete zpátky, byl to pro Vás tedy skutečně 
přínos? 
Musím říci, že přínos je vidět úplně ve všem. Jsou to sa-
mozřejmě často zmiňované výhody a bonusy od velkých 
dodavatelů, ale já hlavně vyzdvihuji tok informací, který je 
k nezaplacení. Otevřelo nám to cestu k některým materiá-
lům, které třeba standardně nemáme, ale když jej nárazo-

„ J S E M  P Ř E S V Ě D Č E N , 
Ž E  J S M E  U D Ě L A L I 
S P R Á V N Ý  K R O K . “
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STAVEBNINY 

VIMAT  
Z RADOTÍNA

Firma byla založena v roce 1992, přičemž aktivně za-
čala fungovat v únoru 1993. Prakticky od začátku se 
společnost VIMAT zabývala montáží suché výstavby, 

a to hlavně díky dobrým kontaktům na německé výrobce. 
K montážím přibyla později prodejna. Dnes se obrat firmy 
dělí zhruba rovným dílem mezi suchou výstavbu a prodej 
stavebního materiálu. V kanceláři společnosti jsme navští-
vili Ing. Dimitrije Cureva, jednatele VIMAT, s.r.o.

Co Vás vedlo k tomu založit firmu a začít prodávat 
stavební materiál?
Mám vystudovanou stavební fakultu a začátkem devadesátých 
let jsem se dostal, jako mnoho jiných, do Německa, kde jsem 
působil na pozici stavbyvedoucího. Získal jsem tam velmi dob-
ré kontakty, které jsem později zužitkoval, když mne napadlo 
osamostatnit se. Na začátku jsem pracoval a prodával zejména 
německé materiály, ale postupem času se staly na českém trhu 
cenově nedostupné, a tak jsme je museli nahradit tuzemskými. 
Dnes prodáváme převážně domácí produkci. 
 
Se kterými dodavateli nejčastěji spolupracujete 
v suché výstavbě?
Preferujeme hlavně produkty Rigips, se kterými máme nej-
větší zkušenosti a také velmi dobré vztahy. Když jsme začínali, 
neměli jsme žádné sádrokartonové desky skladem a všechen 

materiál jsme nakupovali v konkurenčních stavebninách. Te-
prve později jsme je začali také naskladňovat a stali se pak 
jedním z partnerů Rigipsu. Od konkurenční společnosti Knauf 
zase bereme suché směsi. 

Jak velkou firmou se cítíte? 
Charakterizoval bych nás jako menší firmu s obratem okolo 
40 milionů korun. 

Kdo je Vaším typickým zákazníkem?
Hlavními partnery jsou pro nás stavební firmy, pro které dělá-
me subdodávky. Pro konečného zákazníka pracujeme jen ve 
výjimečných případech. Realizujeme především administra-
tivní a komerční centra, haly apod. 

Vstoupili jste do BigMatu poměrně brzo, jak se to 
přihodilo?
Členy jsme se stali na přelomu roku 2010 a 2011. Rozhodnutí 
jsem udělal poměrně rychle, přestože projekt BigMat tepr-
ve začínal a neměl ještě na trhu tak velkou důvěru jakou má 
dnes. Nicméně byla krize a já vnímal, že pokud se s někým ne-
spojíme, tak na trhu dlouho nevydržíme. To byl hlavní důvod. 

Jaký to mělo tehdy pro Vás 
dopad?
Na začátku to nebylo nijak vý-
razně finančně výhodné, ale 

mně bylo tehdy jasné, že je to perspektiva lepší budoucnos-
ti. Vývoj mi dal postupem času za pravdu a dnes jsme sou-
částí silného celku s významným podílem na trhu. Takže vše 
hodnotím pozitivně. Největším přínosem byla otevřená cesta 
k  novým materiálům, které jsme dříve nedělali. Především 
v suché výstavbě, která byla pro nás stěžejní. Abych byl kon-
krétní, rozšířili jsme například sortiment o  omítkoviny, zdicí 
materiály apod. S některými výrobci jsme neměli dosud žád-
ný kontakt a díky tomu, že BigMat měl s nimi podepsanou 
smlouvu, mohli jsme s nimi začít spolupracovat. V současné 
době je všechno ještě pružnější a rychlejší. Pomáhá nám vý-
razně již zcela profesionální zázemí na centrále. 

Počet Vašich členů každým rokem roste…
Ano, jsme každým rokem silnější. Dnes je příhodná doba při-
jímat především ekonomicky silné členy. Jsme v pozici, kdy 
si můžeme vybírat. Stanovili jsme si základní parametry, mezi 
kterými je nejdůležitější ekonomická stabilita. Přihlíží se také 
k velikosti a samozřejmě k ochrannému pásmu. 

Jak vidíte VIMAT na trhu stavebnin v nejbližším 
období?
Naše situace je trochu specifičtější než třeba u jiných členů. 
Jak jsem již řekl, vedle prodeje stavebního materiálu se zabý-
váme montáží suché výstavby a ta neustále roste. Máme tolik 
práce, že je někdy problém pokrýt stavbu lidmi. Ale nejsou to 
jen řemeslníci, potřebovali bychom i schopné techniky. Jsme 
v  tomto ohledu na hranici toho, co dokážeme v  současné 
době zvládnout. Prodej stavebního materiálu částečně fun-
guje jako servis pro naše stavby. Čísla jsou zhruba vyrovnaná. 

Ještě nám prozraďte, jaké stavby nejčastěji realizujete? 
Je to velmi pestré, ale musím říci, že kromě vlastních staveb se 
zabýváme rovněž realitami, respektive naše druhá společnost 
se zabývá developerskou činností. Takže v součinnosti stavíme 
nové bytové domy nebo rekonstruujeme staré, některé prodá-
me a jiné spravujeme dál. 

Děkuji za rozhovor

„ N E J V Ě T Š Í M  P Ř Í N O S E M 
B Y L A  C E S T A  K   N O V Ý M 

M A T E R I Á L Ů M . “
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DÍKY DOBRÝM 
OBCHODNÍM 
VZTAHŮM 
KAŽDOROČNĚ 
OBJEM 
OBCHODU 
ROSTE
Jaké služby a podporu 
Xella poskytuje 
stavebním firmám, 
developerům? 
Nabízí také možnosti 
vzdělávání a odborného 
růstu? 
Našim spolupracujícím stavebním firmám a developerům na-
bízíme řadu profesionálních služeb, které pomáhají zvyšovat 
kvalitu staveb a často přináší i finanční úspory. Stavební firmy 
mají především k dispozici kontakty na naše odborné poradce 
v regionech. Ti jim například pomohou zajistit přesný výpočet 
materiálu pro připravované stavby nebo nabídková řízení, zpra-
cování kladečských výkresů stropních a  střešních konstrukcí 
a také výrobní dokumentaci schodišť Ytong. Poskytujeme od-
borné konzultace i přímo na stavbách a naši předváděcí mistři 
na požádání naučí pracovníky stavebních firem správné tech-
nologické postupy.  Každoročně v  prvních měsících nového 
roku pořádáme odborná školení stavebních firem, na kterých 
je seznamujeme s novinkami, školíme správné technologické 
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 I n g .  J i ř í m  V l k e m
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zdiva a  příček systém obsahuje armované výrobky 
jako překlady, schodiště, stropy a masivní střechy, které 
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Knauf se však profiluje zejména jako dodavatel stavebních 
systémů, tedy nikoliv jednotlivých výrobků, ale kompletní 
skladby produktů nabízející řešení v nejrůznějších oblastech 
stavební výroby. Díky vlastnímu vývoji posouvá Knauf hrani-
ce kvality a standardů nejen v samotné suché výstavbě, ale 
i  v  tak důležitých oblastech, jako je například protipožární 
ochrana staveb, akustický komfort, apod.

S Y S T É M Y S U C H É V Ý S TAV B Y
Základním stavebním prvkem suché výstavby jsou sádrokar-
tonové, respektive sádrovláknité stavební desky. Rozsah pou-
žití je velmi široký a zahrnuje jak stěnové, tak stropní a podla-
hové systémy. Jde o klasické příčky, opláštění, suchou omítku, 
předsazené stěny, podhledy, podlahy atd. Velmi specifickou 
vlastností je dnes důležitá pasivní ochrana proti požáru, např. 
deskami RED Piano. K tradičním deskám White se řadí spe-
ciální produkty jako akustické desky Cleaneo, Silentboard, 
Aquapanel (deska na bázi cementu), impregnované Green, 
Vidiwall, Fireboard (desky sádrovláknité) či Safeboard. Deska 
Knauf Aquapanel je vynikajícím stavebním prvkem určeným 
pro vnitřní i vnější prostory, a dokonce i podlahy, a přinesla 
významný převrat do projektování a konstrukcí budov v ce-
lém světě. Jedná se o stavební materiál s neobyčejně dlou-
hou životností, který je odolný vůči extrémní vlhkosti, klima-
tickým vlivům a plísním. K dalším speciálním deskám patří 
deska Diamant, a jak sám název napovídá, jedná se o desku 
s extrémně tvrdým povrchem, a navíc s vynikajícími akustic-
kými, izolačními a  protipožárními vlastnostmi. Za zmínku 
stojí i dvojnásobně silná deska Massivbauplatte nebo deska 
s  extrémně pevným jádrem – Topas (vhodná i  do skladby 
provětrávaných fasád). 

V poslední době Knauf zaměřuje svoji pozornost na ucele-
né systémy pro docílení akustického komfortu v interiérech. 

PEVNÉ 
SPOJENECTVÍ – 
KNAUF A BIGMAT

Firma Knauf působí na českém trhu od roku 1992 a ze-
jména v oblasti suché stavby patří mezi leadery na 
trhu. Značku proslavila výroba a prodej sádrokarto-

nových a sádrovláknitých desek. Přestože portfolio těchto 
desek je široké a pokrývá všechny známé kategorie suché 
stavby, tvoří jen určitou část celkové produkce. Významné 
postavení na trhu mají rovněž suché maltové směsi či pro-
dukty stavební chemie. Absolutní špičkou jsou pak sádro-
vé omítky.

Specialitou jsou například praxí odzkoušená akustická řeše-
ní kinosálů či veřejných a administrativních budov. Systémy 
Knauf se rovněž úspěšně používají v nejrůznějších konstruk-
cích dřevostaveb. 

S Á D R OV É O M Í T K Y A S TAV E B N Í  C H E M I E
Díky kvalitě a  vynikajícím vlastnostem, včetně bezkonku-
renčně snadné zpracovatelnosti, patří mezi vyhledávané 
produkty sádrové omítky (MP 75, Goldband Finish, Rotband 
atd.). Lze říci, že nechybí u žádných prestižních staveb. Ucele-
nou řadu produktů v oblasti suchých směsí představují také 
zdicí malty, ruční malty, strojní malty, štuky, šlechtěné omít-
ky a dekorativní omítky, dále betony a stěrky atd. K nosným 
produktům stavební chemie se řadí inovovaná řada spáro-
vacích hmot Fugenbunt či lepidel Flexkleber a samozřejmě 
další důležité produkty jako jsou penetrace, speciální stěrky 
a tmely, čisticí prostředky atd.  Samostatnou kapitolou jsou 
výrobky určené ke sjednocení povrchů a dosažení potřebné 
kvality a hladkosti. Knauf se této problematice široce věnuje 
programem Perfect Surfaces.  

K N AU F S B I G M AT E M
Spolupráce mezi oběma firmami začala v  roce 2013, tedy 
v době, kdy do BigMatu vstoupily firmy jako Montako, Falco, 
Karlomix, apod., které byly v té době již významnými partnery 
Knauf. Tím byl dán nejdůležitější impuls. Na začátku této koo-
perace stál vedoucí obchodního regionu Čechy David Majling.

Pane Majlingu, můžete nám prozradit, jakým 
způsobem je nastavena spolupráce s BigMatem a jeho 
členy, a jaký má přínos pro obě strany?
Spolupráce funguje na principu vzájemné a  oboustranné 
podpory. Nicméně Knauf spolupracuje s  každým členem 
zvlášť, vždy v souvislosti s vývojem v daném regionu. Napří-
klad i tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost v určité 
kategorii produktů. To je zcela specifický přístup, ale velmi 
efektivní. Podpora jednotlivých stavebnin na straně jedné 
a na straně druhé celkový růst obratu Knauf v rámci BigMatu. 

Spolupracujete i v jiné rovině než obchodní? 
Samozřejmě. Společně podporujeme některé produkty 

a systémy. Například marketingovými akce-
mi nebo technickou podporou, která je pro 
každého prodejce velmi důležitá. Knauf je 
v  tomto ohledu velmi pružný. V  souvislosti 
s  tím se nám daří navyšovat i procentuální 
podíl našich produktů v  portfoliu jednotli-
vých stavebnin. Nyní jsme na úrovni zhruba 
70 až 80 % všech našich výrobků. 

Co je podle Vás ve vztahu mezi firmou 
Knauf a současnými nebo případně 
novými členy BigMatu důležité?
Naše firma nabízí silné a stabilní partnerství, 
vysoce kvalitní produkty a systémová řešení, 
která mohou být aplikovaná v každé oblasti 
stavebnictví. Stavitel má jistotu, že při do-
držení technologického postupu dosáhne 
vždy maximální efektivity a  kvality stavby. 
Všem partnerům samozřejmě poskytujeme 
rozsáhlou technickou podporu. Individuální 
přístup k  jednotlivým členům nám umož-
ňuje efektivně operovat v daném regionu ke 
spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Děkujeme za rozhovor.
Ivan Sklenář

K N A U F  S Y S T É M O V Á 
Ř E Š E N Í  P R O  V Š E C H N Y 

D R U H Y  S T A V E B
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MATERIÁL 
MODERNÍ ARCHITEKTURY 

Stavební materiál HERAKLITH jsou 
lisované desky z dřevité vlny  
z jehličnatého dřeva. Jako pojivo se 
používá výhradně cement. Současný 
název je odvozen od názvu původního 
výrobce rakouské firmy Heraklith 
GmbH. HERAKLITH byl standardizován 
v roce 1938 v tehdejší normě DIN 1101 
a téměř okamžitě našel široké využití 
jednak pod omítky jako tepelná izolace 
a také jako podhledové desky pro svou 
velkou zvukovou pohltivost.

HERAKLITH je nadčasový materiál 
s velkým spektrem využití - od 
designového obkladu, přes akustickou 
izolaci, fasádní desku až po opatření 
zvyšující požární bezpečnost staveb.

Díky schopnosti pohlcovat zvuk 
umožňuje HERAKLITH vynikající 
poslechový prožitek. Nachází 
uplatnění nejen v prostorách  
s vysokými nároky na akustiku, 
jako jsou hudební kluby a kulturní 
centra, ale ve všech veřejných 
budovách, ve kterých snižuje hluk  

a zlepšuje srozumitelnost hlasového 
projevu.

K požární bezpečnosti staveb přispívá 
svou vysokou odolností vůči ohni. To je 
důležité zejména na místech s vysokou 
koncentrací lidí a zvýšeným požárním 
rizikem, například na klubových 
diskotékách.

HERAKLITH se používá jako fasádní 
obklad bez nutnosti další povrchové 
úpravy. Díky odolnosti vůči vlhkému 
prostředí jím lze obložit např. i interiér 
plaveckého bazénu.

Dnešní HERAKLITH má mnohem 
jemnější strukturu s šířkou hobliny  
2 mm než ten, který se používal v  první  
polovině 20. století. Z výroby se 
dodává nejčastěji v barvě přírodní 
šedé nebo bílé podle použitého typu 
cementu. Na stavbě jej lze barvit 
stříkáním. Je cenově dostupný, snadno 
se montuje a zpracovává.

Bio Oko Praha-Holešovice, 1940

Specifický dekorativní povrch

Výborně pohlcuje zvuk

Vysoce mechanicky odolný

Vyšší požární odolnost

Přírodní materiál

-  B I G M AT  D O D A V AT E L É  --  B I G M AT  D O D A V AT E L É  -
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Na prázdnou parcelu nacházející se na rohu ulic Národní a Mikulandské v Praze si mnozí dobře pamatují. Dlouhé roky 
zde bylo provizorní parkoviště a kdo jel kolem, mohl pouze obdivovat obří graffiti na stěně sousedícího Schönkir-
chovského paláce. Na místě, které se stalo němým svědkem policejního zásahu proti demonstrantům 17. listopadu 

1989, mohl stát hotel. Naštěstí se tak dílem osudu nestalo. Díky odhodlání soukromého investora, který v roce 2012 parcelu 
společně se Schönkirchovským palácem zakoupil, a invenci architekta Stanislava Fialy, který se pustil do odvážného projek-
tu, tu vyrostl nový polyfunkční dům s originálním názvem DRN. 

Palác DRN na Národní třídě je šťastným koncem jednoho 
velkého cíle. Přestože cesta to nebyla vůbec jednoduchá 
a zcela se vymykala obvyklým standardům současného sta-
vitelství, může se Praha chlubit skutečně mimořádným ar-
chitektonickým počinem, který je vším, jen ne běžnou no-
vostavbou. Polyfunkční palác DRN dokázal citlivě propojit 
historii, reprezentovanou na jedné straně barokním Schön-
kirchovským palácem a na straně druhé daleko mladším 
Palácem Dunaj, s  veskrze současnou stavbou plnou pře-
kvapení. Pod tímto projektem jsou ve výsledku podepsány 
společnost SEBRE jakožto investor, stavební firma Hinton,  
a. s., a samozřejmě architektonický tým Stanislava Fialy. Ve 
skutečnosti však všechny tři společnosti pracovaly pod jed-
nou „hlavou“, což je určitá anomálie, která však v tomto pří-
padě představovala velký bonus. Snad právě proto se přes 
všechny složitosti podařilo stavbu dokončit od studie ke 
kolaudaci v relativně krátkém termínu. Ale nepředbíhejme.

H OT E L N E B Y L V P L Á N U
Když v  roce 2012 Petr Němec koupil Schönkirchovský pa-
lác, získal spolu s ním projekt na hotel. Od samého začátku 
však věděl, že jej stavět nebude. Oslovil svého dlouholetého 

B E TO N,  B A RV Y A M Ř Í Ž E
Důležitou roli hrají v DRNu barvy. Ve vstupní hale jsou napří-
klad barevně odlišeny jednotlivé vrstvy betonu, což na první 
pohled vyvolává představu na sebe navazujících geologic-
kých vrstev. Nevzniklo to ale samoúčelně. Na jednu stranu 
se jedná o vyjádření filozofického obsahu řešení, protože po-
ukazuje na odhalování a přidávání vrstev ve vývoji domu na 

historické parcele. Na druhou stranu 
ale odkazuje i k samotné technologii, 
protože betonová konstrukce musela 
být realizována po vrstvách, aby se eli-
minovalo riziko zásahu do statiky sou-
sedního paláce Dunaj, k jehož štítové 
stěně DRN přilehl. Najdeme tu i další 
barvy. „Zamýšleli jsme se, jak beto-

nové konstrukce něčím odlišit od klasického technicist-
ního šedého betonu, beton jsme přibarvovali, vkládali do 
bednění různé prvky a  vytvářeli tak zajímavé struktury,“ 
říká Jiří Václavů. „U vřetenového schodiště jsme použili be-
ton s černou pigmentací, v posledním patře dostal před-
nost pocitově odlehčující, ušlechtilý bílý beton, vyrobený 
z bílého cementu, částečně byl použit i modrý pigment, 
jenž má korespondovat s  oblohou.“ U  mnohých staveb 
strohá betonová hmota působí studeně, ale v případě DRNu 
tomu tak rozhodně není. Díky invenci a citu pro detail archi-

tekta Fialy zde byl vytvo-
řen zajímavý svět, který 
nenudí a  působí hravě. 
Velkou roli v  něm hrají 
také živé rostliny, ze-
jména na fasádě domu, 
která se díky nim přiro-
zeně proměňuje v  prů-
běhu ročních období. 
V  jednotlivých patrech 
nechal architekt zasa-
dit tisíce tulipánů, kte-
ré v  době květu vytvoří 
efektní českou trikoloru, 
po jejich odkvětu je na-
hradí vysoké traviny. Na 
fasádě domu poutá po-
zornost také neobvyk-
lá, organicky tvarovaná 
mříž sestávající z měkce 
zohýbaných nerezových 
prutů vytvářejících jem-
ně měňavou, pohledo-
vě prostupnou plochu, 

která propojuje římsu Schönkirchovského paláce s  římsou 
Paláce Dunaj. Podařilo se tak hravě spojit dvě odlišné úrovně 
obou domů výtvarně zajímavým prvkem, který ale současně 
koresponduje s materiálovým řešením obvykle používaným 
na Starém Městě a navíc tvoří ochranné zábradlí lodžií. Hra-
vost tvůrců a výtvarníků, kteří se na projektu DRN podíleli, se 
plně projevila i na takovém místě, jakým jsou garáže. Hned 
vjezd je celý pojednán jako trojrozměrný obraz, černé stěny, 
strop i vjezdová rampa jsou posety zlatými konturami a na-
drozměrnými „tahy štětce“. Na tomto řešení Stanislav Fiala 
spolupracoval s českým mistrem monumentální malby Pa-
trikem Háblem. Ten se věnoval i dalším plochám v garážích. 
Zaujmou zde barevně odlišené vstupy v  jednotlivých pat-
rech, parkovací stání vyznačená stopami pneumatik, lidské 
šlápoty vedoucí k výtahům či „nárazníky“ na stěně z automo-
bilových pneumatik... Na stěně v podzemí je také velká plo-
cha s plastickými otisky dlaní dělníků a jejich nástrojů, bez 
jejichž práce by dům nevznikl. Jako celek působí palác DRN 
kompaktním a  neuvěřitelně kultivovaným dojmem, který 
bude díky technickým řešením pro odborníky zajímavou 
inspirací a pro laiky krásnou zastávkou v novodobé historii 
Prahy. 

■ Ivan Sklenář, foto Petr Jehlík a autor

PALÁC DRN NA 
NÁRODNÍ TŘÍDĚ
NOVODOBÝ ARCHITEKTONICKÝ SKVOST PROTNUL HISTORII 

spolupracovníka architekta Stanislava Fialu a jeho tým v čele 
s technickým projektantem Jiřím Václavů, kteří stáli před ne-
lehkým úkolem. Museli začít podle projektu stavět, ale sou-
časně vymýšlet nový záměr, který však nesměl uhnout od 
vydaného stavebního povolení. První stavební práce začaly 
na rekonstrukci Schönkirchovského paláce, na niž navázala 
konstrukce základů nového objektu, což byl jeden z mnoha 
technických rébusů, protože původní plán počítal s různými 
gastroprovozy a kongresovým sálem, ale investor požadoval 
pouze podzemní garáže. Šlo tedy o zcela odlišné technické 
řešení, vezmeme-li navíc v úvahu, že v té době nebyl jasný fi-
nální projekt. Staticky zabezpečit složitou rekonstrukci staré-
ho paláce a současně novostavbu bylo velmi komplikované 
a s odstupem času to budí zasloužený obdiv. Spodní stavbu 
nyní tvoří čtyři podzemní podlaží usazená v tzv. hnědé vaně 
(vodostavební beton s  bentonitovou vodotěsnou izolací). 
Nad touto konstrukcí byl postaven klasický betonový skelet 
s kulatými sloupy, instalačními a komunikačními jádry. V hor-
ních patrech se dnes nacházejí kanceláře, střecha slouží jako 
terasa. Řada detailů a konstrukčních řešení byla realizována 
netradičně a  mnoho nápadů vznikalo za pochodu. V  této 
souvislosti často skloňovaný pohledový beton zde získal zcela 

C H A R A K T E R I S T I C K Ý M 
R Y S E M  J E  P R O P O J O V Á N Í 

S T A R É H O  A   N O V É H O .

jiný rozměr, protože byl zpra-
cován mimořádně invenčně. 
Například jsou v každém pat-
ře použity jiné povrchy strop-
ních desek, což jednoduchým 
způsobem rozbíjí obvykle 
šedou uniformitu. Architekt 

Stanislav Fiala využil řady artefaktů staršího objektu, které ne-
chal zajímavým způsobem promluvit v novostavbě. Řeč je na-
příklad o do betonu vetknutých fragmentech starého zdiva, 
kamenných prvků i prejzové krytiny. Charakteristickým rysem 
domu je způsob propojování starého a nového, kdy Schön-
kirchovský palác organicky prorůstá do nového a obráceně. 
Ačkoliv nová budova působí jako vysoký dům, jeho zaoblené 
křivky vše zjemňují a celý komplex budov vytváří útulný do-
jem. Zapomenout nelze ani na samotnou citlivou rekonstruk-
ci barokního Schönkirchovského paláce, který byl zbaven 
všech nepatřičných zásahů, byly v něm zpřístupněny gotické 
sklepy, odkryty klenby i s cennými malbami a odhaleny dře-
věné trámové stropy, částečně malované. Ačkoliv je dům plně 
v soukromém vlastnictví, veřejnost může ocenit krásy Schön-
kirchovského paláce při návštěvě galerie Zdeňka Sklenáře, je-
jíž interiér zpracoval Josef Pleskot. 
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Jedním z  členů architektonického týmu Stanislava Fialy, který je 
podepsán pod projektem paláce DRN na Národní třídě, je architekt 
Ing. arch. Milan Vrána. Jak sám říká, do studia Stanislava Fialy při-

šel až v průběhu stavby, respektive v době, kdy bylo vybetonované první 
podlaží. Nicméně stavba takového projektu je natolik komplikovaná, že 
bylo nutné řešit a ladit spoustu detailů. Také o tom jsme si s architektem 
M. Vránou povídali.

CHVÁLA 
TRADIČNÍM 
ŘEMESLŮM

vě rozdílné sousedy DRNu – palác Eurovia v ulici Národní 
a Schönkirchovský palác v Mikulandské. Původně se praco-
valo s Cortenem, ale z provozních důvodů se materiál za-
měnil na nerez. Architekt Fiala nechtěl, aby mříž byla ne-
rezově „chladná“. Náš „machr“ na kov – umělecký pasíř pan 
Ryšlavý – přišel na postup, jak takové ohromné množství 
nerezových pásků „vyžíhat“, aby získaly měňavé zlato-fialové 
odstíny, které se pod slunečními paprsky rozehrávají dal-
šími barvami – takové povrchové úpravě pracovně říkáme 
„zapečená“ nerez. Tyto nerezové pásky jsou různě tvarované 
a vytváří prolamované plochy, které se přimykají k tvarově 
profilované střeše Schönkirchovského paláce a  současně 
se celá mříž organicky tvaruje okolo fasády paláce. To jsme 
předtím nikdy nedělali, takže se hledaly vlastně způsoby, 
jak výrobu projekčně zadat. Udělali jsme si 3D modely, kte-
ré se rozbalovaly do roviny, aby se daly vytisknout na papír 
a my je mohli přikládat na makety, podle kterých se pak 
pásky ručně ohýbaly. Bylo zajímavé v kooperaci s výrobcem 
hledat optimální formy zadání pro konkrétní části a  tvary 
takové struktury. Podobným způsobem vzniká v atriu palá-
ce DRN ocelový strom – i jeho výroba je spojena s modelo-
váním a zkoušením v dílně. Hledáme nyní cestu, jak ohýbat 
větve, které se napojí na fasádu. Rozběhnou se ze středové-
ho kmenu po celém atriu, opřou se do zábradlí a okolních 
fasád. Následně bude ocelová socha stromu popnutá zele-
ní a doplněna o světýlka. Porostlý strom tak vytvoří „pokrýv-
ku“ celého atria a přidá mu intimnější atmosféru. 

Co byl naopak nejtvrdší oříšek?
Hodně času jsme strávili se světly, protože jsme se snažili vy-
myslet takové řešení, které by dobře fungovalo a současně 
neoslňovalo. Chceme, aby člověk v prostoru světlo vnímal, 
ale pokud to jde, netušil, odkud přichází. Proto se snažíme 
zdroje světel schovávat. To jsme u  typových výrobků příliš 
nenacházeli, a tak se hledaly jiné cesty. 

Ta práce je vlastně hodně kreativní…
Určitě. Mně se hodně líbí, že jak stavíme několik domů sou-
časně, vyzkoušíme některé věci na prvním objektu a pak je 
uplatníme jinde. Ne však způsobem, že bychom je typově 

opakovali. Většinou provádíme úpravu dané myšlenky, aby 
se tomu konkrétnímu prostoru přizpůsobila. Dalo by se to 
označit za takovou evoluci výrobků. Vymyslíme například 
světlo z trubky v jednom domě a ve druhém jej upravíme 
tak, aby působilo odlišně. 

Na kterých projektech nyní konkrétně pracujete?
Doděláváme například Šporkovský palác, připravuje se tu 

velká restaurace v  prostoru 
původní banky, také jednu 
menší hospodu v  místě dří-
vějšího zájezdního hostin-
ce apod. Snažíme se dělat 
domy, které budou podle 
našeho názoru jednoduše 
„dobré“. To neznamená, že 

musí být nutně drahé nebo luxusní. Hlavní je, abychom se 
za ně nemuseli stydět. Neděláme věci, které by někdo na-
zval „trendy“, ale věci, o kterých jsme přesvědčeni, že budou 
i v dlouhodobém časovém měřítku stále aktuální. 

Hodně používáte beton, sklo a staré materiály…
Beton a sklo jsou trvanlivé a poctivé materiály, které nejsou 
náhražkou. Na druhou stranu k nim přistupujeme tak, aby 
v celkovém řešení nepůsobily chladně – na DRNu se to pro-
jevuje například vkládáním různých jiných stavebních prv-
ků do betonů nebo obtiskováním různých struktur do jeho 
povrchu. K  oblíbeným materiálům patří i  masivní dřevo 
a kámen. Když se někdo například potřebuje zbavit desítky 
let starých obrubníků, tak je koupíme a později použijeme, 
protože je velká pravděpodobnost, že budou další desítky 
let sloužit dál. To jsme například udělali u dlažby v atriu pa-
láce DRN. Tam jsme použili různé staré balvany, obrubníky 
a k nim jsme dodělali mixy betonových prken. Vznikla tak 
hravá mozaika různých povrchů. Teď třeba řešíme podlahu 
bývalého zájezdního hostince, na kterou jsme použili prkna 
pocházející ze starých staveb. Dokonce jsme našli na jed-
nom prkně vyrytý vzkaz od řemeslníka, který tu podlahu 
dělal na konci roku 1891. Tím vlastně vracíme do prostoru 
ducha staré doby.

Jaký je Váš názor na to, že se v současné době staví 
hlavně rychle a co nejvíc jednoduše s ohledem na 
ekonomiku? 
Ano, to je pravda. Má to však jeden negativní důsledek. 
Stává se nám, že běžní řemeslníci, které někdy potkáváte 
na stavbě, dnes tradiční řemesla tolik neumí, protože jsou 
zvyklí pracovat hlavně s  typovými materiály a  technologi-
emi. A  když přijde něco atypického, neumí se s  tím tolik 
vypořádat. Na našich stavbách se snažíme tradiční řemeslo 
používat často – snažíme se tedy kolem sebe vytvářet sku-
pinu lidí z různých stavebních odvětví, u kterých víme, že se 
na ně můžeme obracet i v rámci složitějších zadání.

Děkuji za rozhovor 
■ Ivan Sklenář, foto autor

B E T O N  A   S K L O  J S O U 
P O C T I V É  M A T E R I Á L Y ,  K T E R É 

N E J S O U  N Á H R A Ž K O U . 

Jaká byla Vaše konkrétní práce na projektu paláce 
DRN?
Když jsem přijal práci ve studiu, byl v  té době vyprojek-
tovaný hlavní objem, a vědělo se, z čeho a  jak bude dům 
postaven. Nicméně museli jsme dořešit spoustu dílčích de-
tailů a technických řešení, která u tak komplikované stavby 
nemohl základní prováděcí projekt obsáhnout. Například 
řešení balkónů ve vazbě na osazovanou zeleň, jejich kon-
takt s  fasádou, návaznosti na objekt Schönkirchovského 
paláce, předělával se rastr fasády apod. Mnoho atypických 
řešení, která můžete v paláci DRN vidět, souvisí s tím, že vět-
šinou nepoužíváme podhledy a podobné konstrukce, kte-
ré běžně schovávají technické instalace. Snažíme se tedy 
jednotlivá potrubí rovnou naprojektovat tak, aby se v rámci 
možností uplatnila co nejméně, a pokud k tomu dochází, 
tak rovnou zohledňujeme to, že budou odhalená. Je proto 
důležité mnoho věcí doladit tak, aby instalace samozřejmě 
fungovaly, ale navíc vypadaly v interiéru přirozeně – aby ne-
působily rušivě, ale jako celek „uklidněně“. 

Když se ohlédnete zpátky, co bylo pro Vás v tomto 
směru nejzajímavější? 
Velmi složitou a  na výrobu náročnou záležitostí byla ne-
rezová mříž, která je na fasádě objektu a propojuje výško-
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Cenu Grand Prix získala budova FRAC 
(Fonds régional d'art contemporain - 
Regionální fond soudobého umění) 
v Dunkerque ve Francii

Lidé, kteří se tomuto oboru věnují, pracují obvykle s obrov-
ským nadšením a zápalem, a profesní řemeslo je u nich 
zařazeno na nejvyšším stupni důležitosti. Takový je i pří-
pad obnovy historické tvrze v Malešově u Kutné Hory. Pro 
nás je projekt zajímavý také tím, že se na stavbě uplatnily 
i materiály pocházející ze sítě BigMat. 

H I S TO R I C K É O H L É D N U T Í
Nejstarší zmínka o  tvrzi na Malešově, stojící na skalnaté 
vyvýšenině nad údolím říčky Vrchlice, nyní částečně zato-
peném stejnojmennou přehradní nádrží, pochází z  roku 
1303. Ve druhé polovině 14. století se jejími majiteli stala 
bohatá měšťanská rodina Ruthardovců z nedaleké Kutné 
Hory. Od té doby vystřídala tvrz mnoho majitelů. Byla ně-
kolikrát obléhána, například v roce 1421 husitským vojskem. 
V roce 1424 se poblíž tvrze odehrála Bitva u Malešova, kde 
Jan Žižka porazil Pražany. Po roce 1580 se Malešov dostal 
do císařské správy. Roku 1620 sice přešel do rukou bratřím 
Malovcům, ale po bitvě na Bílé Hoře se znovu vrátil pod cí-

sařskou správu. V roce 1710 převzal tvrz rod z Osteina, který 
jej vlastnil až do  19. století. Poté areál tvrze chátral a byla 
využívána pouze hlavní věž, a to jako sýpka. Takto sloužila 
do roku 1980. Roku 1985 převzal správu nad tvrzí Místní ná-
rodní výbor v Malešově, ale plány na rekonstrukci se nepo-
dařilo realizovat. K rekonstrukci došlo až po roce 2002, kdy 
tvrz byla již v soukromém vlastnictví pane Ondřeje S. Cílem 
rekonstrukce je ve spolupráci s památkáři co nejcitlivěji při-
blížit její vnější i vnitřní podobu období vrcholné gotiky.

T V R Z V S TÁVÁ Z M R T V ÝC H
Stojíme na místě, kde na původně gotickou tvrz navazu-
je kamenná přístavba z 19. století. Nad hlavou svítí zářivé 
slunce, které občas zacloní bílá mračna. Ve vzduchu je cí-
tit, jak se příroda jarem probouzí. Rozhlédneme se přes 
kamennou zídku po kraji a musíme konstatovat, že je tu 
krásně. Pohled na vodní hladinu vodní nádrže Vrchlice je 
uklidňující. Jsme tu společně se řemeslníkem Tomášem 
Frantou, který se svou partou na rekonstrukci tvrze tráví 

již desátou sezónu. Má s  obnovou historických památek 
bohaté zkušenosti, které načerpal například při obnově 
židovské synagogy v Nové Cerekvi, na památkách v okolí 
Sušice, Holubovském mlýně nebo na kostele v Týně nad 
Vltavou. „Když jsme sem poprvé přišli, začali jsme opra-
vou té kamenné ohradní zdi,“ vysvětluje. Pak přišla na 
řadu vlastní tvrz. Její povrch se viditelně odlišuje od skoro 
nové omítky přístavby. „Na přístavbě jsme dělali omítku 
úplně novou, ale tradičním způsobem. Použili jsme pí-
sek, hašené vápno a  bílý cement. Omítka se nahrubo 
nahází, pak se strhává zednickou lžící a do ještě zava-
dající vrstvy se zatře vápno s  barevným pigmentem. 
Povrch omítky má pak charakteristickou středověkou 
autenticitu a živost,“ popisuje Tomáš Franta a dodává, že 
za pozornost stojí nová kamenná ostění a římsa vysoko na 
střeše tvrze. Pouštíme se tedy do prohlídky vnitřku, kam 
vstupujeme dveřmi v  přístavbě. Uvnitř je všechno, až na 
pár výjimek, jak tomu bylo dříve. Třeba nově udělané, ale 
s  historickou patinou. Postupně si prohlédneme krčmu 
s černou kuchyní, která navazuje na největší sál s velkým 
krbem, a horní patra, kde jsou útul-
né, prostě zařízené pokojíky. A  taky 
padací dveře z  boku tvrze, což byl 
kdysi vstup. Jdeme opět ven, a  po 

několika schodech sejdeme na malé nádvoří. „Rekon-
strukce pokračovala nádvořím, které se vůbec nedo-
chovalo. Nebylo tu prakticky vůbec nic, jen přerostlá 
tráva, žádná dlažba ani brána. Vidíte ty dřevěné kon-
strukce? Všechno je udělané z dubových kmenů. Dřevo 
se opracovávalo pouze ručně bez použití strojů, hoblíku 
nebo pily. Všechny díly jsou skutečně ručně tesané, tak 
jak se to dělalo dříve.“ 

S T Ř E DOV Ě K Á K R Č M A
Přímo pod tvrzí na jižní straně se dokončuje objekt středo-
věké krčmy. Kdysi obytný dům z 19. století není památkově 
chráněný, a tak získal částečně novou podobu, na které se 
sice podílely novodobé materiály, ale i  tak získává patinu, 
která bude korespondovat se sousední tvrzí. Je pravda, že při 
pohledu na štít domu máme pocit, že na několika místech 
odpadla omítka. „My jsme chtěli, aby fasáda získala historic-
kou patinu. Vlastně jsme tady urychlili proces degradace. 
Naučili jsme se to před časem v Českém Krumlově. Nejprve 
naházíme ručně omítku, uděláme strukturu a v momentě, 
než omítka zavadne, ořízneme ji zednickou lžící, doladíme 

kontury a  pak prou-
dem vody vymýváme 
vápno s  pískem. Tím 
se postupně začnou 
obnažovat kamínky, 
až jsou čisté. Špínu 
pak uděláme pomocí 
disperze a  tmavých 

pigmentů,“ vysvětluje pan Franta. „Do štítu objektu jsme 
se snažili dostat iluzi, že celý dům je kamenný. Proto jsme 
na něj dolepovali části plochých kamenů, které vystupují 
z omítky.“  Skutečně, iluze je téměř dokonalá. Hledíme na 
dům s krásnou šindelovou střechou a ptáme se, jestli jsou 
tady nějaké nové materiály. „Ano, celá řada. Například oba 
nové štíty jsou vyzděné z Porfixu, používali jsme DuoCon-
tact, stěrku MultiRenova apod. Původní objekt byl pouze 
obdélníkového tvaru s  jednoduchou sedlovou střechou, 
dnes je skoro všechno nové.“  Vypadá to, že zanedlouho krč-
ma ožije a přivítá první hosty.

T I P N A L E T N Í  V Ý L E T 
Středověká krčma by měla 
začít fungovat již v  letošní 
letní sezóně, a  tak můžeme 
jen doporučit zajet se na tvrz 
v  Malešově podívat. Zajíma-
vým nápadem současné-
ho majitele tvrze je stavba 
osmi stanů na sousedícím 
pozemku vedle krčmy. Kdo 
zde přespí, užije si ve stanu 
i  luxusu koupelny, kterým 
bude vybaven. A  komu by 
to přece jen nestačilo, může 
využít k  romantické koupeli 
při svíčkách obrovskou ka-
mennou vanu, umístěnou 
v  zadní, nejjižnější části krč-
my. Dozvídáme se také, že 
majitel tvrze pořádá různé 
kulturní a  společenské akce, 
například dobývání Malešo-
va. A když už sem vyrazíte na 
výlet, za poznání nestojí jen 
zrekonstruovaná historická 
tvrz, ale i další místní atrakce, 
včetně sousedního pivovaru, 
a pak samozřejmě i blízkého 
okolí včetně Kutné Hory. 

■ Ivan Sklenář, foto autor

REKONSTRUKCE 
HISTORICKÉ TVRZE V MALEŠOVĚ

Stavební rekonstrukce historické památky bývá zajímavá nejen z hlediska použitých materiálů, ale i nároč-
ných, mnohdy dobových technologií, které je nutné pro zachování historického kontextu dodržet. Hodně 
záleží i na osvícenosti investora – majitele památky, jak k celému projektu přistoupí. 

M A J I T E L  T V R Z E  Z D E 
P O Ř Á D Á  R Ů Z N É  K U L T U R N Í 

A   S P O L E Č E N S K É  A K C E .
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JARO JE IDEÁLNÍ ČAS  
NA ÚPRAVY OKOLÍ DOMU

PROJEKT 
PROFIMIX

Kvalitní a estetické ztvárnění zahrady a předzahrádky je téměř stejně důležité jako vzezření celého domu. Staveb-
níci často po časově i finančně náročné výstavbě nemají myšlenky na terénní úpravy a finální dokončení přístu-
pových cest, přesto je dobré si uvědomit, že tahle pomyslná třešnička na dortu pozvedne výraz nového domu do 

úplně jiné roviny. Úprava těsného okolí domu ale není záležitostí pouze novostaveb – i rekonstrukce takového prostoru, 
který už morálně i fyzicky nesplňuje požadavky moderního bydlení, rozjasní nejednu parcelu.

PROFIMIX – nová řada pěstebních substrátů nejen 
pro profesionální pěstitele a  nové typy obalů. 
Tak by šlo jen velmi stručně uvést tuto novou 

skupinu výrobků nahrazující 250 l balení od zahra-
ničních dodavatelů. Bylo by ovšem nesprávné nepro-
zradit více o tomto projektu, který je na území České 
republiky ojedinělý. Samotná jedinečnost je charakteri-
zována především velikostí obalů 150 l a zajištěním rych-
losti dodávek spojených s udržením stálé kvality produktů. 

-  M AT E R I Á L Y  &  T E C H N I K A  -

V první řadě je důležité plánovat – projít si celý po-
zemek, vzít do ruky papír a tužku a rozvrhnout si, 
kde bude místo pro parkování auta, jak velká by 
měla být terasa, aby se na ni pohodlně vešlo seze-
ní pro celou rodinu, nebo kudy bude nejlepší vést 
příjezdovou a přístupovou cestu k domu. Svou roli 
samozřejmě hraje i převýšení terénu, které lze řešit 
zpevněním svahu nebo zabudováním schodiště. 
Ideální je přemýšlet koncepčně, tedy ladit všech-
ny prvky do stejného stylu, a vybírat sortiment od 
jednoho výrobce. 

C E S T I Č K A K DO M OV U Z N Á M Ě S E V I N E
U  cest, které jsou pojížděné autem, respektive 
i u venkovních parkovacích stání, není třeba peč-
livě hlídat jen výběr finální dlaž-
by, ale také dokonalé a kvalitní 
zpracování podkladních vrstev, 
které se při nesprávném tech-
nologickém postupu mohou 
propadat. Pro takové plochy se 
doporučuje betonová dlažba 
s  výškou 8 cm. Ideální je volit 
tmavší barevné odstíny nebo 
colormixy, které se lépe a snad-
něji udržují. Cesty i chodníčky je 
třeba ohradit obrubníkem nebo 
palisádou, u  rovného terénu je 
možné jejich kraje zpevnit i pod 
úrovní dlažby a vytvořit tak ne-
rušený přechod mezi dlažbou 
a trávníkem.

P O Ř Á D N Ý R E L A X J E D I N Ě 
N A P O H O D L N É T E R A S E
Klima se v  posledních letech 
výrazně mění – teploty stoupají 
a počet teplých dní v  roce ros-
te. Terasa tak bývá nejvyhledá-
vanějším místem celé zahrady 

K VA L I TA N A P RV N Í M M Í S T Ě
Patří již mezi vnitřní jakostní parametry substrátů, nezna-
telné na první vizuální posouzení, rozhodující podstatně 
o pěstitelském úspěchu. Spočívá 
nejen v  nejmodernějším tech-
nologickém vybavení výrobny 
substrátů, zkušenostech odbor-
ného i  technického personálu, 
nadstandardním technickém 
a  servisním zázemí s  akredito-
vanou laboratoří, ale především 
na dlouholetých zkušenostech 
s  použitím substrátů v  běžných 
provozních  pěstebních podmín-
kách pěstitelů. Potřebné kvality je 
dosahováno především díky peč-
livému výběru vstupních surovin 
s  nejlepšími parametry. Část su-
rovin pochází z  vlastních surovi-
nových zdrojů – rašelinišť v Pobal-
tí. Odpadá tak závislost na jiných 
dodavatelích.

Substráty PROFIMIX představují 
novou řadu profesionálních sub-
strátů vyráběných v  tuzemsku. 
Výrazně rozšiřují možnosti pou-
žití díky svým přednostem i  pro 
specifické podmínky od malých pěstitelů po střední, ale 
i  pro podniky zabývající se zahradnickými realizacemi. 
Vhodným způsobem tak doplňují základní sortiment  
Profi pěstebních sub-
strátů, hnojiv včetně vo-
dorozpustných i  dlou-
hodobě působících, 
pěstebních kontejnerů, 
přípravků na ochranu 
rostlin. Jejich distribuce 
je velmi snadná a pruž-
ná, samostatně nebo 
s dalšími výrobky.

stále větší počet mě-
síců. Dlažba na tera-
se by měla být nejen 
potěchou pro oči, 
ale především musí 
poskytovat dostatek 
komfortu při došlapu 
i  bosou nohou. Ideál-
ní volbou je možnost 
pokládky na gumové 
terče, které vytvářejí 
mnohem měkčí a po-
hodlnější pocit při do-
šlapu. 

JA K N A 
O R I G I N Á L N Í 
Z A H R A D U?
Velmi zajímavé mo-
hou být výškově roze-
hrané zahrady, které 
chytře využijí množ-

ství na trhu dostupných prvků. Po-
mocí nízkých zídek je možné vytvá-
řet klidná zákoutí, vhodně umístěné 
schody jsou praktickým i  esteticky 
příjemným doplněním prudších 
svahů. V okolí bazénů je třeba mys-
let především na bezpečnost a volit 
dlažbu s  reliéfním, tryskaným nebo 
vymývaným povrchem, který ani při 
namočení neklouže a  je příjemný 
i pro bosou nohu. Nikdy nevolit dlaž-
by lakované, které jsou po namočení 
kluzké! 

P R O Č  P R Á V Ě  P R O F I M I X 
J E  S P R Á V N O U  V O L B O U 

A   C O  O D  N O V É  Ř A D Y 
O Č E K Á V A T ?

• Kvalita na prvním místě
• Inovované receptury
• Vlhkost pod kontrolou
• Velikost balení
• Rychlost dodávek
• Objem dodávek
• Výrazné rozlišení obalů
• Možnost kombinovat 

různé typy substrátů

S O R T I M E N T P R O F I M I X A J E H O 
C H A R A K T E R I S T I K A
Profimix 1 – 150 L 
Profimix 2 – 150 L
Profimix Substrát pro výsadby – 150 L 
Profi Peat White – rašelina bílá – 180 L
Profi Peat Brown – rašelina hnědá – 150 L
Profi Kůrový mulč – 100 L

O B J E D N Á V E J T E 
N A  V Y B R A N Ý C H 

P R O D E J N Á C H  B I G M A T  C Z

Vyrábí a dodává:
AGRO CS a.s., č. p. 265, 552 03 Říkov
www.agrocs.cz, www.agroprofi.cz
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ŘADA HLADÍTEK 
ENPRO SYSTEM
VLAJKOVÁ LOĎ SPOLEČNOSTI 

EURO NÁŘADÍ s.r.o. 

Firemní heslo „S NÁMI BEZ STAROSTÍ“ charakterizuje filozofii ryze 
české společnosti EURO NÁŘADÍ s.r.o., založené v roce 2004. Akti-
vity jejích majitelů, kteří chtěli prostřednictvím 

svých letitých zkušeností nabídnout svým zákazní-
kům kvalitnější péči a servis než konkurence, ale saha-
jí až do roku 1997. Zákazníky jsou prodejny stavebnin, 
železářství, vodoinstalatérských a  zahradnických po-
třeb. Pět let už mezi ně patří i společnost BigMat, díky 
níž si zákazníci mohou pořídit novou značku hladítek 
ENPRO system, jejichž vývoj a vlastní výrobu zahájila 
společnost EURO NÁŘADÍ s.r.o. v minulém roce.

E U R O  N Á Ř A D Í  s . r . o .  
V   Č Í S L E C H

STÁLÝCH A DLOUHODOBĚ 
SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ 
V CELÉ ČR I  NA SLOVENSKU

3 000

11 000

97 %

23 90
PROFESIONÁLNĚ 

VYŠKOLENÝCH 
OBCHODNÍCH 

ZÁSTUPCŮ

ZAMĚSTNANCŮ

POLOŽEK ZE SORTIMENTU PRO 
STAVBU, DŮM A ZAHRADU

VYKRÝVÁNÍ OBJEDNÁVEK

2 mil. Kč
DENNÍ OBRAT V CELÉ ČR

5 000 km
UJETÝCH DENNĚ

Den Braven je dynamickou společností, která již přes 20 let náleží k svě-
tovým výrobcům vysoce kvalitních a certifikovaných tmelů, lepidel, 
silikonů, polyuretanových pěn, technických aerosolů, a také k doda-

vatelům chytrých systémových řešení stavební chemie. Zákazníkům nabízí 
přístup k široké škále produktů, ale také k progresivním materiálům, nejmo-
dernějším technologiím, rozsáhlému poradenství a propracované logistice.

V Ý R O B N Í Z ÁV O D V P Ř E R OV Ě
V  roce 2014 se nově otevřel výrobní závod 
Den Braven Production v  Přerově. Otevře-
ním se rapidně zvýšily vlastní kapacity syp-
kých směsí a téhož roku se již prodalo přes 
1 000 000 pytlů. V roce 2015 bylo vyrobeno 
2 000 000 pytlů a došlo ke vstupu do Svazu 
výrobců suchých omítkových a  maltových 
směsí. Závod se i nadále rozšiřoval a přibyla 
výroba hydroizolací, penetrací, záměsových 
směsí, impregnací apod. Moderní technolo-
gie zde umožňují vyhovět jakýmkoliv poža-
davkům na množství při zachování vysoké 
kvality a krátkých dodacích termínů. Labo-
ratoř a  vývojové centrum provádí kontrolu 
všech vyráběných šarží a dlouhodobé testy, 
které na svém konci přinášejí inovaci nebo zcela 
nový produkt. Administrativní zázemí je dnes neod-
dělitelně spjato se samotnou výrobou, a to vkusnou 
architektonickou přístavbou, které vládne funkč-
nost a  důraz na pohodlí vlastních zaměstnanců. 
Špičková kvalita a servis je samozřejmostí.

DEN BRAVEN 
DLOUHOLETÝM PARTNEREM BIGMAT

W W W . D E N B R A V E N . C Z

Díky velkému úsilí a  především jasné vizi majitelů se 
společnost EURO NÁŘADÍ s.r.o. prosadila mezi nejvý-
znamnější a  nejspolehlivější dodavatele nářadí v  celé 
České republice. V  současné době nabízí nářadí  pře-
vážně ve střední a vyšší kvalitě, korespondující s nároky 
trhu. „Naší snahou je podpora spolehlivých českých 
výrobců a  dovozců, jejichž produkty, včetně novi-
nek, pravidelně uvádíme na český trh. Nemyslíme 
jen na vlastní prospěch a nejsou nám lhostejní ani 
lidé okolo nás, a  proto každoročně přispíváme ne-
malou částkou na charitu, sport a kulturu.“
Firma přesídlila z doposud pronajímaných objektů do 

vlastního areálu, který si sama vybudovala 
a hodlá jej ještě v blízké době rozšířit.

E N P R O S Y S T E M –  P R I VÁT N Í 
Z N AČ K A E U R O N Á Ř A D Í s .r .o .
• Řada hladítek vznikla po 22 letech 

zkušeností s prodejem hladítek v ČR a SR 
podle nejvíce žádaných rozměrů a povrchů 
ve spolupráci s profesionálními řemeslníky.

• V nabídce je celkem 18 typů hladítek 
jednotného designu.

• Jedná se o nejširší řadu profesionálních 
hladítek pro začínající řemeslníky, pokročilé 
i profesionály.

• Jsou vyrobena z kvalitního plastu 
s ergonomickou rukojetí.

• Získala interní ocenění: 1. místa 
v kategoriích EN Design a EN Quality.

• Nabízí nekompromisní výkon a životnost.
• Nejžádanější a nejprodávanější rozměr 

hladítek v ČR a SR.
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SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ 
VČETNĚ ZATEPLENÍ 
A AKUSTIKY? 

Stavební systém Ytong je na trhu už etablovaným 
a  v  současné době zároveň nejkomplexnějším 
řešením – zahrnuje veškeré komponenty pro 

hrubou stavbu i  možnosti vnějších a  vnitřních povr-
chových úprav. Tam, kde v projektu potřebujete snížit 
energetickou náročnost nebo vyhovět vysokým náro-
kům na akustiku či únosnost, lze sáhnout po dalších 
dvou značkách od téhož výrobce, akustické řadě Silka 
a minerálním zateplení Multipor. 

Výrobce Ytongu se po inovaci tepelněizolační řady, již zavr-
šila Lambda YQ, určená pro jednovrstvé zdění bez zateplo-
vání, soustředil na vývoj doplňků, které minimalizují tepel-
né mosty, zrychlí výstavbu a odstraní potenciálně kritická 
místa. Jejich ucelené řešení nyní začíná už u  první řady 
tvárnic – pro založení stavby Xella vyvinula tvárnici Ytong 
Start, která je určena nejen pro stavby z pórobetonu, ale 
také pro stěny z běžného cihelného zdiva nebo lehkého 

stavebnictví tak dávají do rukou cenný nástroj pro získání 
konkurenční výhody – mohou stavět stejně kvalitně, navíc 
ale v kratším čase a s menšími nároky na stále nedostatko-
vější pracovní síly. 

V E L KO F O R M ÁT P R O V N Ě J Š Í  O B V O DOV É S T Ě N Y 
S  použitím prvků Ytong Jumbo, určených pro strojové 
zdění, je vyzděná plocha osmkrát větší v jednom kroku. 
Snižuje nároky na personál – stačí dva pracovníci, a i pro 
ně je díky této technologii práce fyzicky méně namáha-
vá. Po stránce kvality se dokonce zvýší přesnost stěny. 
Používá se pro nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, 
ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i ví-
cepodlažních budov. Vyrábí se ve dvou třídách pevnosti 
– Universal P3-450 a  Statik P4-550, rozměry jsou 1000 
mm délka, 500 mm výška, 250 mm šířka. Tvárnice se zdí 
strojově pomocí malých jeřábů s montážními samosvor-
nými kleštěmi. 
Vápenopísková Silka Tempo je velkoformátová tvárnice 
určená pro nosné vnitřní i  obvodové stěny a  akustické 
dělicí stěny. Tato novinka zkrátí čas zdění o šedesát pro-
cent a  sníží fyzickou náročnost pro pracovníky. Zdění 
probíhá rovněž pomocí mini jeřábku, dají se tak snad-
no kombinovat s tvárnicemi Ytong Jumbo. Vyrábí se ve 
dvou šířkách, 180 mm a  240 mm, a  délka je 500 mm 
a výška 600 mm.
 
P Ř Í Č K Y A PA N E L Y V N I T Ř N Í C H 
N E N O S N ÝC H A D Ě L I C Í C H S T Ě N
Konstrukčně vyztužené příčkové panely Ytong se vyrábí 
na míru podle výšky podlaží, maximální výška je 3 m. Ide-
ální jsou pro velké plochy s malým členěním a požadav-
kem na rychlou výstavbu. Použití této inovace uspoří až 
polovinu pracovních sil a zvětší užitnou plochu místností. 
Navíc zajistí výstavbu tenkých, pevných, rovných příček. 
Povrch panelů je hladší než u  běžného pórobetonové-
ho zdiva, což umožňuje snadné provádění povrchových 
úprav i provedení stěn v technických prostorách bez po-
vrchových úprav. Spojují se zdicí maltou XP, která je pří-
mo vyvinuta na panely a má vyšší pevnost. 

betonu. Použití této zakládací 
tvárnice snižuje riziko vzniku 
plísní v  kritických detailech 
a  zlepšuje izolační vlastnosti 
paty stěn. Také optimalizuje výš-
kový modul stěn. 

S T Ě N A VČ E T N Ě 
P OV R C H OV ÝC H Ú P R AV A S N A D N O 
P R OV E D I T E L N ÝC H D E TA I L Ů
Systém zahrnuje také optimální produkty pro povrcho-
vé úpravy na stavbách z Ytongu – vnější i vnitřní tepelně-
izolační omítku. Obě zlepšují výsledné vlastnosti stěny 
a přispívají k celkové kvalitě provedení stavby. Doplňuje je 
vnitřní stěrka, vyztužená vlákny, s  níž lze vytvářet mimo-
řádně hladké povrchy a pro docílení extra hladkého efek-
tu je možná finální úprava broušením. Je rovněž vysoce 
prodyšná, s  hydrofilní schopností – pohlcuje vodní páru 
a tím reguluje vzdušnou vlhkost. Díky alkalickému složení 
znemožňuje rozvoj plísní a  řas. Další výhodou je snadná 
opravitelnost po poškození či úpravách interiéru. Protože 

častým požadavkem stavebníků je pří-
prava domu na snadnou instalaci žaluzií, 
Ytong zařadil do svého sortimentu kast-
lík, který je plně kompatibilní s  celým 
systémem a vhodný pro většinu venkov-
ních žaluzií na našem trhu.
 
S I L K A –  N E P Ř E KO N AT E L N Á 
A K U S T I K A,  S TAT I K A 
A Ú N O S N O S T
Vápenopískové tvárnice Silka doplňují 
celkové portfolio stavebních komponen-
tů o díly, které vynikají výbornými akus-
tickými vlastnostmi, únosností a  umož-
ňují stavět velmi štíhlé konstrukce. Mají 
stejné složení jako Ytong, svou únosností 
až 20 MPa se však více podobají betonu, 
proto jsou mnohem pevnější. Silka se 
často používá u staveb se zvýšenými ná-
roky na protihlukovou ochranu – již tvár-
nice o  tloušťce 240 mm splňují normu 
pro 55 dB, příčka tloušťky 100 mm pak 
odpovídá útlumu pro akusticky chráně-
nou místnost. Dalším praktickým plu-
sem je protipožární odolnost Silky, řadí 
se stejně jako Ytong mezi materiály A1, 
které jsou nehořlavé. Má také výborné 
tepelně-akumulační vlastnosti. Opraco-
vání je o něco náročnější než u Ytongu, 
což výrobce řeší předem připravenými 
kanálky pro snadné vedení elektroinsta-
lace a dalších rozvodů. Instalace mohou být také vedeny 
v předstěnách. I přes velkou hmotnost tvárnic (2000 kg/
m3) je s nimi výstavba snadná a praktická, protože jejich 
velikost je přizpůsobena snadné manipulaci. Naprostá 
přesnost, systémovost a možnost provázání se systémem 

Ytong napomáhá splnění vysokých kritérií na rychlost 
výstavby. Silka se úspěšně uplatňuje u bytových domů, 
kde je potřeba velká únosnost zdiva v kombinaci se štíh-
lou konstrukcí. 

M U L T I P O R –  V N I T Ř N Í  I  V N Ě J Š Í  Z AT E P L E N Í 
M I N E R Á L N Í M I  D E S K A M I

Minerální desky Multipor se rovněž vy-
rábí z  čistě přírodních surovin a  jejich 
složení je obdobné jako u  pórobeto-
nu. Velkou výhodou tohoto zateplo-
vacího materiálu je proto i  v  tomto 
případě nehořlavost (patří do třídy A1) 
a jeho použití zvyšuje požární odolnost 
konstrukcí. Desky neobsahují vlákna, 
a proto nedráždí při zpracování a jsou 
zdravotně nezávadné. U  vnějšího za-
teplení oceníte jeho tvarovou stálost 
a odolnost proti veškerým biologickým 
škůdcům a  plísním. Bezkonkurenční 
je jeho použití pro vnitřní zateplení. 
Hlavním důvodem jsou jeho vynikající 
sorpční schopnosti. Vnitřní zateplení 
těmito deskami není třeba doplňovat 
parozábranou, konstrukce s  vlhkostí 

umí pracovat. 

S Y S T É M Y TO N G P Ř E D S TAV I L 
V E L KO F O R M ÁTOV É N OV I N K Y 

Stavební systém Ytong nyní přichází se zásadní inovací, 
kterou ocení zejména stavební společnosti, developeři 
a projektanti. Xella uvádí na trh velké formáty svých prémi-
ových značek, které navíc uspoří čas a náklady na stavbu – 
spotřebuje se méně maltovin, u řadovek není třeba lešení 
a další náklady se sníží za pracovní síly. Podnikatelům ve 
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LEHKÉ 
BETONY 
LIAPOR

Pro boj na více frontách byl stvořen nový univerzální tmel illbruck SP510. Jde o všestran-
ný materiál, který dokáže pokrýt široké spektrum aplikací od tmelení a vyplňování až 
po lepení. Zvládá klasické stavební spáry s velkými dilatacemi, aniž by později dochá-

zelo k jejich praskání či k utržení od podkladu. Poradí si rovněž s běžnými spárami a trhlina-
mi v interiérech i exteriérech, na které se běžně používají silikonové, akrylové nebo polyure-
tanové tmely. SP510 dokáže tyto technologie plnohodnotně nahradit. Uplatnění najde i jako 
pevné lepidlo k fixaci parapetů, lišt a schodnic. 

Český výrobce stavebních materiálů, Lias 
Vintířov, LSM, k.s. dodává na trh také suché 
směsi pro přípravu lehkého betonu – Liapor 
Mix a Liapor Mix final. Nízká objemová hmot-
nost a  vynikající tepelněizolační vlastnosti 
umožňují těmto betonům široké spektrum 
uplatnění. Materiál je nehořlavý, žáruvzdor-
ný a ekologicky nezávadný. Směsi se dodá-
vají v pytlích o objemu 30 l (cca 20 kilogra-
mů u Liapor Mix a 23 kg u Liapor Mix final) 
a manipulace s nimi je velmi jednoduchá. 
Stačí přidat vodu (4 až 5 litrů na 1 pytel smě-
si), promíchat ručně nebo v míchačce a ap-
likovat na očištěný povrch. Lehké keramické 
betony jsou rychleschnoucí, plně pochozí 
už po 24 hodinách. Celková doba vysychání 
je v  závislosti na povětrnostních podmín-
kách 5 až 7 dní.
 
Liapor Mix je suchá směs z  cementu a  ke-
ramického kameniva Liapor frakce 4–8 mm. 
Liapor Mix je vhodný na všechny zpevněné 
povrchy s  výjimkou dřevěných konstrukcí. 
Používá se hlavně jako výplňový, tepelně 
izolační a  drenážní beton pro podkladní 
a  vyrovnávací vrstvy při rekonstrukci pod-
lah, pod podlahové topení, jako ochrana 
inženýrských sítí nebo při rekonstrukci 
keramických a  klenbových 
stropů. Objemová hmot-
nost je pouze 600 kg/m³. 

Liapor Mix final má obdob-
nou charakteristiku, ale má 

SP510 je založený na hybridní formulaci, což znamená, že 
neobsahuje žádné škodlivé látky, je plně přetíratelný, vel-
mi elastický a příjemně zpracovatelný i bez vyhlazovacích 
prostředků. Kapitola sama o  sobě je jeho vytlačitelnost. 
Každý, kdo někdy pracoval s polyuretanovým tmelem, ví, 
že průměrnou pistolí je doslova úmorné s  takovým pro-
duktem pracovat. Naproti tomu s SP510 je to spíše záži-
tek. Tmel jsme zkoušeli aplikovat tou nejjednodušší rámo-
vou pistolí za pár korun a museli jsme uznat, že mačkání 
spouště šlo jako po másle.

Uplatnění tmelu SP510 je opravdu velmi, velmi široké. 
Jestliže nepotřebujete z jakéhokoliv technického důvodu 
speciální materiál, nabízí se okamžitě možnost univerzál-
ního řešení. Položme si jednoduše otázku, proč s  sebou 
nosit akrylový tmel, s kterým potřebuji vytmelit spáry mezi 
sádrokartonem a  stěnou, montážní lepidlo na přilepení 
podlahových lišt a  nakonec silikon na utěsnění spár na 
venkovní terase? SP510 tyto typizované aplikace s přehle-
dem zvládne a  ještě s  kvalitnějším 
výsledkem. „Vícefrontové“ využití je 
tedy hlavní motivací proč mít SP510 
neustále u sebe.

jemnější strukturu. Je vyráběn z menší frakce keramického 
kameniva, a to 1–4 mm. Používá se zejména jako potěro-
vý, lehký tepelněizolační beton pro rekonstrukce podlah, 
jako ochrana inženýrských sítí nebo do izolačních vrstev 
konstrukcí. Objemová hmotnost je u směsi Liapor Mix final 
750 kg/m3. 

Aplikace obou směsí je velmi snadná, instruktážní video 
je možné shlédnout na Youtube: https://youtu.be/bbZxz-
9PAQUI. Minimální doporučená výška vrstvy je u obou dru-
hů lehkého betonu cca 50 mm, spotřeba je přibližně 34 kg 
na 1 m2 při 50mm vysoké vrstvě. 

Univerzální stavební tmel illbruck SP510 je dodáván v kar-
tuši 310 ml ve světle šedé barvě nebo v salámech 600 ml 
v barvách světle šedá, betonově šedá a bílá. Je certifikován 
dle ČSN EN 15651-1. Doporučená maloobchodní cena je 98 
Kč bez DPH.

ILLBRUCK SP510:
STVOŘEN PRO BOJ 
NA VÍCE FRONTÁCH

S P 5 1 0  N A B Í Z Í  O K A M Ž I T Ě 
M O Ž N O S T  U N I V E R Z Á L N Í H O 

Ř E Š E N Í .

D A L Š Í  I N F O R M A C E 
N A L E Z N E T E  N A

W W W . L I A P O R . C Z .
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Potemnělé světlo, z reproduktoru se line latin-
ský song a kouř z doutníku pomalu stoupá ke 
stropu. Na stolku sklenka Dark'n'Stormy drin-

ku. To bývala kdysi pohoda. To už dnes nezažijete, jen 
v soukromé uzavřené společnosti. Vlastně ano, kde-
koliv, kromě toho doutníku. Rum je totiž v současné 
době na výsluní popularity a  drinky na bázi rumu 
jsou žádané v kterémkoliv baru. Dnes už každý ví, že 
rum není tuzemák, ale ten, co se vyrábí ze šťávy cuk-
rové třtiny nebo z melasy. Hodně lidí dává přednost 
rumům jako je Diplomático nebo Zacapa. Ale jsou 
to opravdu ty nejlepší značky? Pojďme se schválně 
poohlédnout po něčem jiném.

RUM 
JAKO 
RUM? 

K D Y A JA K V Z N I K L „R U M“
Původ slova rum dnes nikdo přesně nezná. Možností je to-
tiž mnoho. Tak například by to mohla být odvozenina od 
slova Rumbullion, což znamená „velký společenský rozvrat“, 
anebo díky velkým holandským sklenkám, které používali 
nizozemští námořníci a říkali jim „rummert“. Možný je i jiný 
původ od slova saccharum (latinský výraz pro cukr), anebo 
ze zkomoleniny francouzského „arome“, čili vůně. Slovo 
může mít také původ ve výrazu „brum“, který pochází z Brit-
ské Západní Indie a Malajsie a znamená alkohol. Je známo, 
že produkce rumu začala kolem roku 1600 na 
Antilách, a to z čisté šťávy cukrové třtiny, což byl 
předchůdce zemědělských rumů. Z melasy se 
začal vyrábět až kolem roku 1700. Rum z mela-
sy, označovaný jako tradiční, je rum průmyslový 
a k jeho destilaci se používají převážně destilač-
ní kolony (Column Still) a taktéž Pot Still na Ja-
majce, zrající v dubových sudech. Zemědělské 
neboli Agricole rhumy se destilují v oblastech, 
kde dříve vládl francouzský koloniální systém, 
jsou destilované z čisté šťávy cukrové třtiny a ne-
sou označení AOC (pouze Martinique). Destilují 
se v kreolských kolonách, které nahradily staré 
destilační kotle, tzv. alambiky. Každému chutná 
něco jiného, ale odborníci vám pravděpodobně 
řeknou, že kvalitní rum je nedoslazovaný, nedo-
barvený a bez příměsí.
Za původní domovinu cukrové třtiny je 
nejčastěji považována Papua-Nová Guiena, 
odkud se zřejmě  dostala do Asie a  Indie 
a  je pravděpodobné, že právě zde  vznikly 
prvé pálenky cukrové třtiny. V roce 1493 při 
své  druhé cestě do Západní Indie přivezl 
Kryštof Kolumbus  na Hispaniolu (dnešní 
Haiti a Dominikánská Rep.) sazenice cukro-
vé třtiny z Kanárských ostrovů.

V Y Z N ÁT E S E V R U M E C H?
Je to velmi obtížné, protože rumů je skutečně mnoho. Tak 
jen stručně. Známý je samozřejmě španělský styl, prezen-
tovaný Kubou a Dominikánskou republikou, Guatemalou, 
Panamou, Kolumbií, Peru nebo Kostarikou. Jedná se o prů-
myslové rumy z  melasy a  jsou označovány slovem RON. 
Jsou to lehké rumy. Vedle toho se můžete setkat s anglic-
kým stylem, který zastupuje převážně produkce z Jamajky, 
Barbadosu, Trinidadu a Tobaga, Panenských ostrovů apod.
Také se jedná o industriální rumy z melasy, ale jsou tmavé 
a  často jsou označovány jako námořnické a  nesou název 
RUM. Styl DEMERARA jsou rumy pouze a jedině z Britské 
Guyany, i  tady jde o  tzv. anglický styl. No a konečně jsou 
tu rumy francouzského stylu pocházející z Martiniku (AOC), 
Guadeloupe, Marie-Galante apod. Označují se písmeny 
RHUM a jsou vždy destilované ze šťávy cukrové třtiny. Zra-
jí buď v sudech vyráběných z amerického bílého dubu po 
bourbonu a Tennessee whisky, nebo ve francouzských du-
bových sudech z oblasti Limousin, nebo také v sudech po 
víně z Bordeaux, případně Sauternes, z Madeiry, a dokonce 
i  po portském nebo koňaku. Na rozdíl od whisky je stáří 
rumu komplikovanější a nemá přesná pravidla kromě AOC 
a doporučení EU. Věku můžeme věřit u  rumů z Jamajky, 
všech Demerara rumů, Barbadosu, Britských Panenských 
ostrovů a všech agricole rhumů – jmenované destinace stá-
le dodržují nepsaná pravidla a kva-
litu. Převážná většina rumů jsou tak 
jako tak „blendy“, například systém 
SOLERA, kdy označení 20 Años 
Solera znamená, že část blendu je 
stará oněch 20 let a  ostatní části 

jsou rumy mladší. Princip Solera je zajímavý a spočívá na 
rozložení sudů do několika vrstev. Řada položená na podla-
ze se nazývá Solera a obsahuje nejstarší rum, který je určen 
již pro plnění do lahví. Na těchto sudech jsou naskládány 
sudy criaderas, které obsahují mladší rumy. Nejvyšší řada 
sudů obsahuje nejmladší rumy, nejčastěji přímo z  desti-
lace. Z vrstvy Solera se každý rok odčerpá kolem 10-15 % 
obsahu a ten se doplní z criaderas. Nejmladší rum pak do-
plní obsah sudů o řadu níže. Výhoda tohoto systému je, že 
výrobce má k dispozici stálé množství rumu stejného cha-
rakteru. 

CO C H U T N Á M U Ž Ů M A CO Ž E N Á M? 
Pro muže, kteří mají rádi whisky a  koňak, lze doporučit 
všechny Agricole rhumy. Tedy francouzský styl. Tyto rhumy 
jsou náročnější a nejsou doslazované. Podobně by mohly 
nadchnout rumy britského stylu, například jamajská Co-

ruba 12yo, XM Demerara z Guyany a Foursqua-
re z  Barbadosu.  Naopak pro ženy můžeme 
doporučit ochutnat rumy z Dominikánské re-
publiky, například Presidente Mártí, Ophyum 
nebo Baoruco 21yo. Jsou to lehčí a sladší rumy.  

D R I N K N A Z ÁV Ě R
Na začátku jsme se zmínili o drinku Dark'n' Stor-
my, což je vynikající a ne příliš složitý drink, kte-
rý určitě zachutná mužům i ženám. Stačí 3 díly 
Ginger Beer, 2 díly rumu Gosling Black Seal, 
kolečko limetky a  led. Ještě jeden zajímavý tip 
pro vás. V Žitné ulici v Praze můžete navštívit bar 
RUM HOUSE. Najdete tu patrně největší sbírku 
rumů v Evropě – kolem 1300 lahví. Jen bude slo-
žité si vybrat. Takže nejlepší bude, obrátit se na 
zkušený personál, který vás zasvětí. Dobrou chuť.

K V A L I T N Í  R U M  J E 
N E D O S L A Z O V A N Ý 
A   N E D O B A R V E N Ý
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Pokud jste ještě neměli tu možnost navštívit Hallstatt, pak neváhejte, protože to-
hle kouzelné místo opravdu stojí za to. Pokud možno doporučuji rozhodnutí ne-
odkládat, protože příval turistů hlavně z Číny a Japonska je tak veliký, že staros-

ta Hallstattu vážně uvažuje o tom, jak nápor utlumit. My jsme tohle malebné městečko 
ležící na břehu Halštatského jezera objevili náhodou. Vlastně na doporučení majitelky 
penzionu u nedalekého jezera Wolfgangsee, kam jsme jeden srpnový týden vyrazili na 
horská kola. Celý kraj si nás okamžitě získal, nejen krásnými jezery a ještě hezčími ho-
rami, ale i přívětivými lidmi a dobrou kuchyní. 

ZA MUŽEM V SOLI 
DO HALLSTATTU

P Ř Í Š T Ě  N E S M Í 
C H Y B Ě T  I   F E R R A T A 

A   V Ý L E T  P O  J E Z E Ř E .

kousku. Končí přibližně 360 metrů nad městem. Najdete tu 
mimo jiné krásnou vyhlídku na jezero a okolní hory. Po chvíli 
kochání vstupujeme do „přípravny“ k  prohlídce. To v  praxi 
znamená, že vás obléknou do speciálních ochranných mon-
térek a můžete zde odložit batohy nebo tašky. Doporučuji 
mít i v horkém létě pevnou obuv, dlouhé kalhoty a mikinu. 
V dole je skutečně zima a počítejte s tím, že exkurze potrvá 
zhruba 90 minut. Na minutu přesně, podle rozvrhu jednot-
livých skupin, se otevře brána do skály a procházíte dlouhou 
chodbou k první expozici s výkladem (může být i v češtině), 
odkud již není cesta zpět, což uvádím pro ty, kteří trpí klau-
strofobií. Prostě už musíte projít celým okruhem. Ale čekají 
vás úžasné věci. Dvakrát se projedete po hornické skluzavce 

a při té příležitosti vás také vyfotí (foto-
grafie je k dostání za poplatek u vstu-
pu). Na několika místech uvnitř hory 

je připravena multimediální třírozměrná prezentace o his-
torii těžby soli, prohlédnete si úchvatnou hru světel nad 
podzemním jezerem a  vychutnáte si intenzivní pocit být 
hluboko v nitru skály. Zajímavý je také příběh, který vypráví 
o tom, jak na konci 18. století v dole objevili solí dokonale 
zakonzervované tělo muže. Nemusíte se však bát, protože 
uvidíte pouhou maketu. Původní tělo obyvatelé Hallstattu 
pohřbili na místním hřbitově, a  tak se bohužel nedocho-
valo. Vše nasvědčuje tomu, že k důlnímu neštěstí došlo na 
konci 4. století. Kromě zakonzervovaného těla se našly ještě 
různé hornické předměty z té doby. Na závěr prohlídky vás 
z  nitra hory vyveze hornický vláček, jen pozor při jízdě na 
hlavu! Solný důl je přístupný od 1. dubna do konce listopadu 
a  za vstupné dáte včetně lanovky 30 euro (děti polovinu). 
A nezapomeňte si koupit domů suvenýr – sůl. 

KO S T N I C E,  J E S K Y N Ě A P Ě T P R S T Ů
Pokud se rozhodnete pro několikadenní výlet k  Halštat-
skému jezeru, určitě neprohloupíte, protože je stále co ob-
jevovat. K návštěvě vybízí halštatská kostnice ze 16. století, 
ve které se nachází několik set lebek a  kostí. Lebky byly 
nejprve vyběleny a následně pomalovány přírodními mo-
tivy, které jsou doplněny daty narození a  úmrtí. Poslední 
lebka přibyla v roce 1995. Zhruba 5 kilometrů od Hallstattu 
se můžete lanovkou vydat na ledovec Dachstein a navštívit 
Mamutí a Velkou ledovou jeskyni. My měli to štěstí, že jsme 
si mohli uprostřed ledové jeskyně poslechnout koncert tří 
hudebníků. Jen nechápu, jak při tak nízké teplotě někdo 
může naladit. Dachstein nabízí ovšem i  velké množství 
různě těžkých turistických tras a ve vašem zorném poli by 
neměla chybět návštěva populární vyhlídky Pět prstů, která 
se vyklání 8 metrů přímo ze skály. Pro někoho může být 
skleněná podlaha vysoko nad údolím zajímavým adrena-
linovým zážitkem. Takže příště určitě nesmí chybět ferrata 
a výlet po jezeře.

■ Ivan Sklenář, foto autor 

Ale vraťme se do Hallstattu. Cesta k němu vede přes Linec 
a měří z Prahy zhruba 360 kilometrů. Městečko je na jed-
né straně sevřeno strmými svahy skalnatého úpatí Dach-
steinu (2955 m n. m.) a na druhé straně 125 metrů hlubo-
kým jezerem. Je součástí tzv. Solné komory a celá oblast 
s romantickou vesnicí byla zařazena na seznam Světového 
dědictví UNESCO. Starobylý Hallstatt tvoří vlastně jedna 
centrální ulička a malá tržnice. Domy jsou v několika vrst-
vách doslova přilepené na skále, některé zasahují až k vodě 
a jsou částečně postaveny na kůlech zapuštěných v jezeře. 
Nebýt množství turistů a  neustále cvakajících fotoapará-
tů, zastavil by se tu čas. Klidná hladina jezera a majestátní 
hory vybízí k tichému rozjímání u kávy nebo se sklenkou 
vína v  některé z  mnoha 
restaurací. Musíte si ale 
k  tomu odmyslet všu-
dypřítomné štěbetající 
Asiaty. Díky bohaté kvě-
tinové výzdobě městečko 
od jara září barvami a na 
každém kroku narazíte 
na pestrobarevné krámky se suvenýry. Mohut-
ný turistický rozvoj je však záležitostí posled-
ních desetiletí, neboť ještě na konci 19. století 
se do Hallstattu nedalo dostat jinak než lodí 
nebo úzkou horskou stezkou. Dnes je příjezd 
umožněn dlouhým tunelem proraženým skrz 

skálu ze severu. Parkovat se musí jen na vyhrazených a bo-
hužel přecpaných parkovištích, protože prostoru je tu sku-
tečně pramálo. Kdo přijede na motorce, má vyhráno. Par-
kovat se dá na chodníku hned u otočky autobusu, což je 
bezprostředně u vstupu do starého města. Další možností 
je odstavné parkoviště situované asi dva kilometry za měs-
tečkem, odkud vás do centra dopraví pravidelná autobu-
sová linka. Jezdí poměrně často. Co ale Hallstatt proslavilo 
ve světě, to jsou nejstarší solné doly v Evropě. 

MUŽ V SOLI  A TAJEMNÁ CESTA DO NITRA HORY
Návštěva solného dolu je velkým zážitkem, bez kterého by 
byl výlet do Hallstattu poloviční. Jeden z nejstarších solných 
dolů této oblasti se nachází přímo nad městečkem na kop-
ci jménem Salzberg ve výšce 1030 m n. m. Sůl se tu těžila 
již před sedmi tisíci lety a  je tomu tak kupodivu dodnes. 
Potrubím, které je staré 400 let, se sůl z  dolu dostává ke 
zpracování do 40 kilometrů vzdáleného města Ebensee. 
Zajímavostí je, že pod vládou Habsburků bylo celé území 
Solné komory izolováno od ostatních částí Rakouska a smě-
ly se zde zdržovat jen osoby, které se zde narodily, a bez 
povolení se nesměl nikdo odstěhovat ani přistěhovat. Sůl ze 
Solné komory se dovážela také do Čech, a proto byla v roce 
1827 zprovozněna koněspřežná dráha z Gmundenu přes Li-
nec do Českých Budějovic. Ke vstupu do zrekonstruované-
ho dolu vede pravděpodobně nejstrmější „zubačka“ v Ra-
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S BIG PARŤÁKEM NA 
ČTYŘECH DOHODÁCH
19. února jsme se u příležitosti zahá-
jení letošní stavební sezóny setkali se 
zástupci členských firem a našimi ob-
chodními partnery v Klubu Lávka ne-
daleko Karlova mostu v Praze. Hlav-
ním bodem programu bylo úspěšné 
divadelní představení Jaroslava Duš-
ka Čtyři dohody, které je inspirované 
nadčasovou toltéckou moudrostí 
knihy Dona Miguela Ruize. Příjemný 
večer, na kterém nechyběl ani BIG 
Parťák, jsme zakončili společenským 
setkáním s občerstvením. 

ČESKÝ ZÁSTUPCE 
V POROTĚ
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák 15 let spoluvedl ate-
liér Architekti Hrůša & Pelčák. V roce 2008 zalo-
žil v Brně autorskou architektonickou kancelář 
Pelčák a  partner architekti, která se věnuje ši-
rokému spektru návrhů od urbanismu po inte-
riéry. Nejvíce zkušeností má kancelář s projekty 
a realizacemi souborů občanských, administra-
tivních a obytných staveb. Je autorskou dílnou, 
která komplexně zpracovává všechny etapy sta-
vebních záměrů od jejich koncepční přípravy 
přes jednotlivé 
návrhové fáze až 
po realizační do-
kumentaci a  vý-
kon autorského 
dozoru, včetně 
inženýrské čin-
nosti. V  letech 
2008 až 2016 byl 
Petr Pelčák pro-
fesorem Fakul-
ty architektury 
Vysokého uče-
ní technického 
v Brně. 

V polovině ledna odstartoval 
4. ročník BigMat Internati-
onal Architecture Award 

(BMIAA). Jeho cílem je ocenit ar-
chitektonická díla, která výrazným 
způsobem přispěla k  soudobé ar-
chitektonické kultuře v Belgii, Čes-
ké republice, Francii, Itálii, Portu-
galsku, Španělsku a na Slovensku. 

Do soutěže lze přihlásit architektonická díla vytvořená 
v souladu s parametry energetické účinnosti, udržitelné-
ho stavebnictví a komfortu bydlení, která byla postavena 
v  zemi, kde zúčastnění architekti sídlí, mezi 1. lednem 
2015 a  1. lednem 2019. Zápis a  prezentace projektů za-
čal 14. ledna 2019 a  skončí 26. dubna 2019. Soutěže se 
mohou zúčastnit architekti se sídlem v některé ze sedmi 
výše uvedených zemí. Každý architekt může do soutěže 
přihlásit libovolné množství děl, ale každé musí být při-
hlášeno zvlášť do odpovídající kategorie.

Porota předá celkem 14 cen v  jednotlivých kategoriích, 
kde bude zastoupeno sedm účastnických zemí, dále 
udělí Zvláštní uznání pro mladé architekty. Ze 14 oceně-
ných v  jednotlivých kategoriích porota vybere 7 držitelů 
národních cen BigMat ’19. Sedm vítězných národních děl 
se utká o Hlavní cenu za architekturu BigMat ’19, jeden 
z držitelů národní ceny se tedy stane celkovým vítězem.

Cenu Grand Prix získala budova FRAC 
(Fonds régional d'art contemporain - 
Regionální fond soudobého umění) 
v Dunkerque ve Francii
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C E N Y 
B I G M A T  ’ 1 9

HLAVNÍ MEZINÁRODNÍ CENA 30 000 €

6 NÁRODNÍCH CEN 5 000 €

7 FINÁLOVÝCH CEN 1 500 €

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ PRO MLADÉ  
ARCHITEKTY DO 40 LET 1 500 € 

Všechna oceněná díla budou zveřejněna v kata-
logu soutěže. Slavnostní předání ceny proběhne 
u příležitosti Výročního sympozia skupiny BigMat 
International ve francouzském městě Bordeaux 
22. listopadu 2019.

NOVÝ ROČNÍK BIGMAT INTERNATIONAL 
ARCHITECTURE AWARD ODSTARTOVAL

BIG PARŤÁK

Po celou dobu své existence se BigMat CZ snaží po-
máhat potřebným. V  posledních letech podpořil 
například nadaci Dobrý anděl nebo Hospic svatého 

Štěpána v  Litoměřicích. Nově vzniklý Nadační fond Big-
Mat, o  kterém jsme vás informovali v  minulém čísle, po-
máhá v  celé České republice ve spolupráci s  prodejními 
místy BigMat CZ konkrétním rodinám a jejich příběhům. 
„Chceme tak charitativnímu cítění našich členů dát nový 
směr a myšlenku,“ řekl předseda Nadačního fondu BigMat 
Vratislav Baudler.

ANIČKA Z LITOMĚŘIC
Malá bojovnice Anička přišla na svět 
předčasně a  lékaři museli v  prvních 
týdnech po narození několikrát bojovat 
o její život. Později jí byla diagnostiková-
na dětská mozková obrna. Denní rituály, 
jako je zavázat si tkaničku u bot, seběh-
nout schody, vydat se do práce, nebo 
s dětmi do školy a sejít se večer v pokli-
du domova je pro nás zdravé, žijící bez 
handicapu, běžná záležitost, o které ani 
nepřemýšlíme. Budoucnost bez plošiny 
pro handicapované se stala pro Aničku 
a její rodinu téměř neřešitelným problé-
mem. 

Právě tento příběh dovedl pozdější pat-
rony Aničky - manžele Baudlerovi (Big-
Mat Stavebniny B+D a Strollering s Luc-
kou) k  myšlence uspořádat benefiční 
akce v  jejím rodném městě a  pomoci 
tak získat finanční prostředky pro tolik 
potřebnou plošinu pro handicapované.

První charitativní pomoc Nadačního 
fondu BigMat pod názvem „Plošina pro 
Aničku“ mohla odstartovat. Společně 
s profesionální podporou mediálních partnerů ZachyťTo.cz 
a Litoměřicko24.cz se sama Anička a její rodina stali sou-
částí všech těchto benefičních akcí: Strollering, hokejový 
zápas, koncert ZUŠ, házenkářské utkání, „překvapení“ od 
hasičů, příspěvek od paní květinářky a role rozhodčího při 
fotbalovém utkání.

Všechny akce postupně vyvolaly obrovskou vlnu solidari-
ty místních obyvatel. Anička získala mnoho nových přátel 
a její dětská duše byla obohacena o nezapomenutelné zá-
žitky. Všechny akce si Anička moc užívala. Právě její osobní 
prožitek se tak stal přidanou hodnotou hlavní myšlenky 
Nadačního fondu BigMat CZ.

Nový směr našich charitativních aktivit, tedy vybrat kon-
krétní příběh, zorganizovat charitativní akce s  mediální 
podporou, zapojit do nich osobně Aničku a prodejní mís-
to BigMat CZ, byl tou správnou volbou! Chceme srdečně 
poděkovat všem, kteří se do aktivit na pomoc Aničce za-
pojili.

Slavnostní předání částky přesahující 269 tisíc korun pro-
běhlo v litoměřickém kostele Všech svatých. Bylo krásným 
a velmi emotivním ukončením první a úspěšné charitativ-
ní pomoci Nadačního fondu BigMat. Anička nyní předává 
symbolickou štafetu Adámkovi z Pardubic.

Více o nadačním fondu na www.nfbigmat.cz.

Už od února letošního 
roku se můžete setkat 
s komunikační kampaní 

BIG Parťák. V jejím rámci se koná 
také akce pro všechny naše zákazníky, 
kteří staví či rekonstruují.

Akce probíhá od 15. 3. 2019 do 15. 5. 2019 na 
vybrané zdivo a od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019 na 
vybrané střešní krytiny na prodejnách BigMat CZ. 
Při odběru zdiva minimálně za 100.000 Kč bez 
DPH nebo střešní krytiny minimálně za 60.000 Kč 
bez DPH (nebo 200 m2) na jeden stavební objekt 
získá zákazník k dodávce od BigMatu dárek v po-
době odběru zboží ze stavebnin v  hodnotě až 
2.500 Kč včetně DPH. 
Více informací na www.bigmat.cz/nakup-chytre/. 

ADÁMEK Z PARDUBIC 
V květnu 2017 podstoupil Adámek plánovanou 
operaci nosních a krčních mandlí v Pardubické 
nemocnici. Po několika dnech ale došlo k ma-
sivnímu krvácení a zástavě srdce. Adámka mu-
seli lékaři resuscitovat, což trvalo 45 minut. Pak 
byl transportován na Dětskou kliniku Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové, oddělení JIRP. 
Tam byl
ještě několikrát operován. Bohužel došlo k roz-
sáhlému poškození mozku. Více se s Adámkem, 
který potřebuje naši pomoc, seznámíme v dal-
ším čísle.

POMOC PRO ADÁMKA můžete posílat až do  
31. prosince 2019. Je potřeba uvést správný 
variabilní symbol:
Nadační fond BigMat CZ
Číslo účtu: 115-7092740277/0100
Variabilní symbol: 201902

N A D A Č N Í  F O N D 
B I G M A T
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CENTRÁLA BIGMAT
Sezemická 2757/2
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
info@bigmat.cz

Od 1. 2. 2019 se do skupiny BigMat připojil nový člen Stavebniny Janík, který má 7 prodejen v Moravskoslezském kraji, s hlavní prodejnou v Ostravě. 

BIGMAT.CZ

KARLOVARSKÝ KRAJ
FALCO - systém, spol. s.r.o.

 – Vrázova 9, 350 02 Cheb
 – Vítězná 2054, 356 01 Sokolov

KARLOMIX-TRADE s.ro. 
 – Rosnice 63, 360 17 Karlovy Vary

PLZEŇSKÝ KRAJ
Stavebniny 007, Petr Krabec

 – Domažlická 298,  
346 01 Horšovský Týn

Vladimír Škopek - STAVEBNINY 
 – Chebská 17/537,  
322 00 Plzeň-Křimice

ŠABATA s.r.o.
 – Zeyerova 905, 337 01 Rokycany

STŘEDOČESKÝ KRAJ
FALCO - Profi, spol. s.r.o

 – Chotusice 287, 285 76 Chotusice
 – Tyršova ul. 2029, 286 01 Čáslav

MONTAKO - obchod s.r.o.
 – Vodárenská 732, 278 01  
Kralupy nad Vlt. – Lobeček

Dama  MB s.r.o.
 – Areál Studénka, Brigádnická ul.,  
294 01 Bakov nad Jizerou

STAVEBNINY LÍBEZNICE s.r.o.
 – Mělnická 88, 250 65 Líbeznice

BUŠUDO s.r.o.
 – Husova 804, 259 01 Votice

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
STAVIMEX Praha a.s.

 – Voctářova 109/12,  
180 00 Praha 8
 – Černokostelecká 131,  
100 00 Praha 10

VIMAT s.r.o. 
 – Výpadová 12a,  
153 00 Praha 5–Radotín

PARDUBICKÝ KRAJ
STAVEBNINY VM, s.r.o. 

 – Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto
 – Gen. Svatoně 733,  
566 01 Vysoké Mýto

Elčkner s.r.o. 
 – Sulkovská ul.  
(areál býv. Vlněny, vedle čp. 80),  
569 92 Bystré

Vanko CZ s.r.o. 
 – Dukelských hrdinů 91,  
Žichlínské Předměstí,  
563 01 Lanškroun

JIHOČESKÝ KRAJ
STABE GROUP s.r.o.

 – Žernovická 1281, 383 01 Prachatice 
 – Nádražní 208, 387 73 Bavorov
 – Rožmberská ul. - Kasárna,  
383 01 Prachatice
 – V kasárnách, 384 51 Volary
 – Stožická ul. - areál CN CARGO,  
389 01 Vodňany
 – Boubínská 130, 385 01 Vimperk
 – Vodňanská ul - areál LAINKA,  
384 11 Netolice

Stavocentrum FPS
 – Horusice 37,  
391 81 Veselí nad Lužnicí

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
MONTAKO - obchod s.r.o.

 – Jana Maláta 1875,  
504 01 Nový Bydžov

Daros profi s.r.o.
 – 5. května 1715,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Josef Morávek
 – Areál bývalých kasáren,  
ulice Rudé Armády,  
517 41 Kostelec nad Orlicí

ÚSTECKÝ KRAJ
VERSICO s.r.o.

 – 5. května 2910, 440 01 Louny

STAVEBNINY B+D 
 – Žernosecká 603, 412 01 Litoměřice 

LIBERECKÝ KRAJ
Dama MB s.r.o.

 – Svébořická 484, 471 24 Mimoň

ASTRA spol. s.r.o. 
 – Nádražní 25, 466 01 Jablonec nad 
Nisou

CZ  Stavebniny s.r.o.
 – Bítouchovská 477, 513 01, Semily
 – Rezlerova 512, 513 01 Semily

KRAJ VYSOČINA 
CENTROSTAV a.s.

 – Na Dolech 7a, 586 01 Jihlava

Pevný s.r.o
 – Hradecká 754, 394 68 Žirovnice

Stavebniny Zeman,s.r.o.
 – Nádražní 661,  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 – Soškova 1352,  
592 31 Nové Město na Moravě

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Stavebniny Kozelský  
a Kozelský s.r.o.  

 – Jamnická 515,  
738 01 Staré Město, Frýdek-Místek

Stavebniny JANÍK a.s.
 – Hlučínská 486/61, 702 00 Ostrava
 – Opavská 183, Zábřeh,  
747 22 Dolní Benešov
 – Opavská 8, 792 01 Bruntál
 – Sokolovská 926/15, 794 01 Krnov
 – Slezská 58/26, 747 27 Kobeřice
 – Bílovecká 2788/24, 746 01 Opava 1
 – Dělnická 634,  
793 26 Vrbno pod Pradědem

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
LHS spol. s. r.o

 – Národní třída 5, 695 01 Hodonín
 – Stavební 4, 695 01 Hodonín
 – Krátká ulice, 696 92 Strážnice
 – Náklí 1193, 696 93  
Veselí nad Moravou

ESMAT s.r.o
 – Cukrovarská 478/55, 682 01 Vyškov 

Stapox VB s.r.o.
 – Žižkovská 1353,  
691 02 Velké Bílovice

STAVEBNINY ŠKB s.r.o. 
 – Chrudichromská 2446/16a,  
680 01 Boskovice
 – Pražská 1042/82b, 679 61 Letovice 

Stavebniny Zeman,s.r.o.
 – Doubravník 316, 592 61 Doubravník

Prima stavebniny s.r.o. 
 – Vídeňská140/113c, 619 00 Brno
 – Chaloupky 477, 683 54 Otnice
 – Žižkova 628/7, 697 01 Kyjov 
 – K Vápence 964/7, 692 01 Mikulov

OLOMOUCKÝ KRAJ
ONO Stavebniny s.r.o.

 – Průmyslová 3083/1, 78701 Šumperk

FORMEL spol. s.r.o.
 – Přerov - Lověšice, 750 02 Přerov

ZLÍNSKÝ KRAJ
Kodrla, s.r.o. 

 – Huštěnovice č.363,  
okres Uherské Hradiště

 JIŽ 64 PRODEJEN PO CELÉ ČR
VÍCE JAK 37 LET ZKUŠENOSTÍ S PRODEJEM 
STAVEBNÍHO MATERIÁLU PO CELÉ EVROPĚ.




