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E D I T O R I A L

Vážení a milí čtenáři,

léto je definitivně za námi a listí pomalu začíná žloutnout. 
Inu podzim nabývá na síle, stejně jako stavebnictví, které 
se nadechuje k  závěrečnému náporu, jenž končí počát-
kem zimy. Poslední čtvrtina roku bude jistě poznamená-
na 30letým výročím sametové revoluce, která nám dala 
vše, na čem nyní stavíme. Bez ní bychom ani tento časo-
pis nevydávali. Je dobré si události neustále připomínat, 
protože minulost je důležitá a  neměli bychom zapomí-
nat. O  to více, když se nám všem nyní žije dobře a přes 
blahobyt některé nešvary třeba ani nevidíme. Dost ale po-
litiky. Číslo, které držíte v ruce, přináší opět řadu novinek, 
reportáží a zajímavých rozhovorů. Máme nové členy, daří 
se nám rozvíjet Nadační fond a přibývá spolupracujících 
dodavatelů. Navštívíme stavby, které citlivě kombinují his-
torii, nové materiály a  moderní technologie. A  to je pro 
budoucnost dobrá vizitka.

Přejeme dobrou zábavu 
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PŘEDSTAVUJEME 
STAVEBNINY  
DAMA MB, S.R.O.

„ M U S Í M E  B Ý T  
V   P Ř Í S T U P U  K   N A Š I M 

Z Á K A Z N Í K Ů M  A K T I V N Í . “

Pane Mikolášku, jste ve dvojí roli, 
jako majitel firmy a současně jako 
předseda představenstva. Asi 
byste jím nebyl, kdybyste nebyl 
přesvědčený o přínosu BigMatu? 
Podobně jako jiní jsem členství v Big-
Matu chtěl nejprve vyzkoušet, ale už 
po půl roce jsem viděl pozitivní efekt. 
Je třeba říci, že když jsem o BigMa-
tu začal uvažovat, byla jeho pozice 
jiná než dnes. Tehdy jsme měli jako 
BigMat s  dodavateli zhruba třetinu 
smluv dobrých, třetinu smluv špat-
ných a třetina připadala na dodava-
tele, kteří neměli ještě tenkrát zájem 
s  BigMatem navazovat obchodní 
vztahy, protože se jim nezdál per-
spektivní. To se samozřejmě v průbě-
hu následujících let změnilo a dnes 
to mají firmy, které uvažují o vstupu, 
daleko jednodušší v rozhodování než 
my, kteří jsme vstupovali dříve. Přesto 
i v té době byl vstup do BigMatu pro 
naše stavebniny výrazným přínosem 
z  hlediska obchodních podmínek 
v některých komoditách a od začát-
ku mi bylo jasné, že toto sdružení má 
velkou perspektivu.

Rodinná firma DAMA MB s.r.o. byla jako obchodní společnost zabývají-
cí se prodejem stavebních materiálů založena v roce 2003. Na počátku 
rodinného podnikání však již o několik let dříve stál prodej střešních 

oken, ke kterým se pak přidávaly další stavební materiály jako sádrokartony, 
tepelné izolace, až dospěli ke kompletnímu sortimentu stavebnin. Po založení 
společnosti s ručením omezeným v roce 2003 se firma nadále rozvíjela a stala 
se významným prodejcem stavebních materiálů v regionu. V době, kdy začal 
sílit význam a tlak obchodních řetězců se stavebním materiálem, a podmín-
ky pro fungování soukromých stavebnin se stávaly složitější, přišel v roce 2013 
vstup do sítě BigMat. Abychom společnost DAMA MB, s.r.o., podrobněji před-
stavili, zajeli jsme se podívat do Bakova nad Jizerou, kde mají stavebniny své 
sídlo. Přivítal nás pan Ing. Jiří Mikolášek, majitel firmy a současně předseda 
představenstva BigMat CZ. 

Jak se to projevilo konkrétně 
u vaší firmy?
Přínos v prvních letech spočíval 
zejména v  přístupu k  lepším 
obchodním podmínkám u do-
davatelů, s nimiž jsme obcho-
dovali menší objemy, ale díky 
smlouvám družstva jsme se 
u těchto výrobků dostali k lep-
ším ekonomickým vstupům. 
Důležitá byla i možnost výmě-
ny obchodních zkušeností se 
stávajícími členy. V  době na-
šeho vstupu měl ještě BigMat 
malou obchodní sílu na to, aby 
si vybudoval dobré podmínky 
u  všech dodavatelů, zejména 
u  dodavatelů zdiva. Současně 
s naší firmou vstoupila do Big-
Matu i firma Montako. Myslím, 
že jsme v té době společně s Montakem a ostatními stáva-
jícími členy vytvořili aktivní skupinu, která položila základ 
novým smlouvám s většinou rozhodujících dodavatelů na 
trhu. Obchodní podmínky se vylepšovaly v dalších letech 
s  tím, jak sílila skupina BigMat. A  tím samozřejmě rostl 
ekonomický efekt pro naši firmu i ostatní členy.

Jak přistupujete u vás ve firmě k novým dodavatelům, 
které zrovna neprodáváte?
Záleží na sortimentu. Naše poloha není úplně ideální pro 
pultový prodej zboží – obě naše prodejny (Bakov n. Jize-
rou u  Mladé Boleslavi a  Mimoň) se nacházejí v  menších 
městech, kde je frekvence zákazníků nižší než v okresních 
a krajských městech. Proto musíme být v přístupu k zákaz-
níkům aktivní a nečekat až k nám někdo přijde na prodej-
nu. Našimi zákazníky jsou především stavební firmy a živ-
nostníci, ale cílíme i na stavitele rodinných domů. V okrese 
Mladá Boleslav, kde operuje cca 8 velkých obchodníků, 
není situace jednoduchá, ale přesto se nám daří i v tomto 
regionu držet přední pozici a spíše ji posilovat. V roce 2016 
jsme otevřeli novou prodejnu v Mimoni. Tato lokalita není 
tak obratově silná jako Mladá Boleslav a okolí, ale na dru-
hou stranu tam nefunguje jiný obchodník se stavebním 
materiálem. Dnes se u této pobočky pohybujeme téměř 
v  obratech, které jsem si při jejím otevření představoval. 
Určitě se chceme v  budoucnu zaměřit více na maloob-
chodního zákazníka a  na sortiment související s  vybave-
ním interiérů a chtěli bychom dál expandovat do některé-
ho okresního města. V hledáčku máme Českou Lípu, kde 
je z hlediska ochranných zón v BigMatu volné místo.

O jaký sortiment byste rád prodej rozšířil?
Já už jsem to trochu nakousl. Máme dobrou pozici v ob-
lasti zejména tepelných izolací a  zateplovacích systémů, 
dále v kategorii zdicích materiálů a betonových výrobků 

a  snažíme se být úspěšní v  prodeji střeš-
ních krytin.  Chtěli bychom ale rozvinout 
náš obchod i  v  oblasti vybavení pro inte-
riéry bytů a domů. To znamená například 
o  obklady, dlažby, podlahové krytiny, in-
teriérové dveře a  zárubně. Některé zboží 
bychom chtěli do budoucna prodávat 
i s montáží, protože to může být pro zákaz-
níky zajímavé a komplexnější. Je to dobrý 
směr, ale samozřejmě nebudeme konku-
rovat řemeslníkům a  stavebním firmám 
v dodávce celých staveb, to už je úplně jiná 
činnost. 

Máte pocit, že se stavebnictví mění?
Stavebnictví se obecně zjed-
nodušuje a s tím souvisí i určité 
změny nebo trendy ve výrobě 
a prodeji některých produktů. 
Výrobci se snaží nabízet co nej-
jednodušší systémová řešení 
a ucelené skladby, které urych-
lují stavbu a stavebník má větší 
jistotu, že vše bude spolu lépe 
a  bez problémů fungovat. Je 
možné, že tento trend povede 
i  ke zmenšení nároků na pra-
covní síly na stavbě co do po-
čtu, což by přispělo k vyřešení 
jejich současného nedostatku.

Je v současné době problém 
s nedostatkem některých 
materiálů, jak tomu bylo 
třeba v loňském roce?
Situace se srovnala a  žádné 

dlouhé dodací lhůty letos nehrozí. Což je pro stavební trh 
jedině dobře. Na druhou stranu v minulosti, když jste měl 
dobrý odhad, tak jste dostatečně naskladnil zásoby a měl 
jste pak před konkurencí určitou výhodu. Letošní rok je 
z mého pohledu obratově silnější, ale marže nižší, což je 
i  důsledek dostupnosti zboží. Proto očekávám podobný 
hospodářský výsledek jako v roce 2018, tedy dobrý. BigMat 
jako celek, měřeno ukazatelem obratu, rovněž roste.

Je vidět, že se BigMatu daří…
Myslím si, že BigMat se v letošním roce dostal na úroveň, 
jakou jsme si v  letech 2014–2015 představovali. Loni a  le-
tos vstoupili noví členové, kteří nám zvýšili obrat zhruba 
o jednu miliardu. Proto možná nastal čas organizačně se 
stabilizovat, vývoj malinko přibrzdit a  pečlivě si vybírat, 
koho mezi sebe ještě vezmeme. Zavedli jsme statut spo-
lupracujících stavebnin. Jejich členství bude potvrzeno 
až následně, kdy prokáží výsledky a  přínos pro družstvo. 
Samozřejmě naším cílem zůstává, aby byly naše prodejny 
dostupné zákazníkům ve všech regionech. Jako BigMat 
se nyní musíme ještě více stabilizovat, naučit se spolupra-
covat například v oblasti společných nákupů a společné-
ho marketingu. Cílem je být jednotní a neroztříštění. Pak 
z toho budeme všichni daleko více profitovat.

Vedete firmu a ještě jste předsedou představenstva. 
Máte vůbec čas na něco jiného? 
Ve své firmě mám dlouhodobě stabilizovaný pracovní 
tým, což je pro mne velká výhoda. V BigMatu jsou schopní 
spolupracovníci jak v představenstvu a mezi zaměstnan-
ci centrály, tak i mezi členy. V obou případech jsem tedy 
plnohodnotně zastupitelný a čas na své zájmy si dokážu 
udělat. Mezi mé koníčky patří zejména golf a sport obec-
ně. Občas se dostanu i k nějaké knížce nebo troše relaxu 
u krbu s doutníkem a dobrým rumem.
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ZKROCENÉ 
EGO JE 
ZÁKLADEM 
ÚSPĚCHU 

„ Z Á K A Z N Í K Ů M  N A B Í Z Í M E 
P R O D U K T Y  P Ř E V Y Š U J Í C Í 

N O R M O V A N É  L I M I T Y . “

Do dnešního dne existuje MONTAKO s výhradně českým 
kapitálem. MONTAKO – obchod s.r.o., zabývající se prode-
jem stavebního materiálu, je členem skupiny BigMat od 
roku 2013. Zaměstnává 40 pracovníků, na skladě má ko-
lem 20 tisíc položek a spolupracuje s cca 300 dodavateli. 
Celý areál stavebnin má rozlohu bezmála 40 000 m². Za-
střešená prodejní plocha byla letos rozšířena na 2 000 m². 
V rámci naší návštěvy jsme si povídali s obchodním ředite-
lem Rostislavem Veselým.

Zaujalo mne, že kromě stavebních prací a obchodování 
se stavebním materiálem ještě vyrábíte své vlastní 
výrobky…
MONTAKO se od začátku věnovalo problematice fasád a je-
jich zateplení. Vývoj na trhu nás pak přivedl na myšlenku 
vlastní výroby a  byli jsme spoluiniciátory rozvoje výrobní 
společnosti MALPEX s.r.o., se kterou dnes velmi úzce spolu-
pracujeme. MALPEX dnes vyrábí i produktovou řadu VISCO. 
Je to ryze česká firma. Zákazníkům nabízíme produkty, je-
jichž vývoj byl možný díky našim získaným zkušenostem 
a  bohaté praxi, o  kterých přesně víme, jak se vyrábí, a  že 
mají v mnoha ohledech parametry převyšující normované 
limity.

Jako firma jste vstoupili do BigMatu v roce 2013, 
podobně jako Dama MB s.r.o. a další silní hráči. To byl 
zřejmě zásadní moment pro to, aby začal být BigMat 
vnímán jako zajímavá značka, se kterou se musí 
počítat.
Ano, přesně tak to bylo. Měli jsme povědomí o  BigMatu 
dlouho, dokonce nás zakladatel BigMatu pan J. L. Leroy 
navštívil, ale já tomu projektu nevěřil. Ovšem v roce 2012 
jsme najednou byli v situaci, kdy jsme uvažovali, že některé 
produkty z prodeje vyřadíme, nebo je začneme dovážet ze 
zahraničí, protože jsme se nedokázali u některých výrobců 
dostat na solidní podmínky. V té době nás BigMat oslovil 
znovu a my si řekli, že to na rok zkusíme. Do BigMatu jsme 
přinesli celou řadu dlouhodobých osobních kontaktů na 
výrobce stavebních materiálů, ale na druhou stranu nám 
vstup také významně pomohl a přiznám se, že jsme ani 
neočekávali, v  jak širokém měřítku. Současně s tím došlo 

Historie společnosti MONTAKO začala už v  roce 
1990. Hlavní činností byla v  té době montáž za-
teplovacích konstrukcí. Jak ubíhal čas, firma se 

rozrostla do několika podnikatelských divizí a  současně 
prodělala i několik vnitřních restrukturalizací. V roce 2013 
se vyprofilované divize ekonomicky osamostatnily. Vznik-
lo tak MONTAKO – stavební s.r.o., MONTAKO – obchod s.r.o. 
a MONTAKO s.r.o., jako vlastník areálu, sídla firmy v Kralu-
pech nad Vltavou.

i ke změně smýšlení některých stěžejních výrobců a tak si 
BigMat začal upevňovat svou pozici na trhu. Dnes už před-
stavujeme velkou sílu a stále se rozrůstáme. 

Zní to jako krásná pohádka…
Vypadá to hezky, ale musíme si uvědomit, že nás v Big-
Matu čeká strašně moc práce a  úkolů, abychom mohli 
opravdu stoprocentně fungovat podle našich představ. 
Největší problém je v tom, že každý z členů je významná 
samostatná osobnost, která má své názory a je zvyklá roz-
hodovat podle svých zájmů. Pokud ale chceme vystupovat 
jako skupina jednotně, tak se musíme naučit poslouchat 
ostatní, a z některých svých požadavků ustoupit. V první 
řadě se musíme naučit komunikovat navzájem a pak te-
prve směrem ven. Ukazuje se, že tohle je funkční cesta. 
Každý musí pochopit, že jako člen družstva má možnost 
čerpat výhody, ale má také vůči družstvu určité povinnosti. 

V čem třeba vidíte největší problémy?
Důležitý je například společný postup, třeba dokázat pře-
jít od jednoho výrobce ke druhému, protože s  ním má 
BigMat smlouvu, která pak bude v celkovém objemu pro 
každého zajímavější. Stejně důležité je naučit se zacházet 
s  informacemi, protože ty jsou nejcennější. Někteří z čle-
nů nikdy takové informace neměli a teď tu možnost mají. 
Musíme být ale všichni zodpovědní. Kdybych to shrnul do 
třech bodů: týmová práce, výchova k  loajalitě a zkrocení 
ega. To jsou pilíře vedoucí k úspěchu!

A neříkali jste si tehdy, že firma s tak velkým obratem, 
jako je ten váš, nemá přece tohle zapotřebí, protože je 
v regionu nejsilnější?
Ano, byla to částečně pravda, a proto jsme vstupovali na 
zkoušku. Naším cílem bylo vylepšit komunikaci a  zajistit 
spolupráci a zajímavé podmínky především s výrobci cihel-
ných materiálů. Výsledek byl pro nás až překvapivě dobrý. 
Ale největším bohatstvím jsou, jak již jsem říkal, cenné in-
formace, které si v rámci družstva vzájemně vyměňujeme. 
Při setkáních získáte spoustu důležitých námětů, inspirací 
a nápadů. Dozvíte se třeba zkušenosti o tom, co funguje 
a nefunguje, kolik co stojí úsilí, peněz, práce apod. 

Jak si představujete vývoj směrem 
kupředu a vzhledem ke konkurenci?
Samozřejmě se nebudeme zlobit, pokud 
se nám podaří zvětšit obrat a  doplníme 
členskou základnu v  místech, kde zatím 
nikoho nemáme. Ale důležitý a  podstat-
ný je také servis pro zákazníky. Myslím si, 
že oproti ostatním řetězcům máme jednu 
velkou výhodu. Naši členové jsou většinou 

rodinné firmy, kde se majitelé přímo podílí na jejich pro-
vozu a  dalším rozvoji. Na tomto základě budují, udržují 
i rozvíjejí dlouhodobé osobní vztahy. A díky této přirozené 
strategii pak vzniká pevnější pouto se zákazníky. Snažíme 
se s každým z nich intenzivně komunikovat, vyjít mu vstříc 
a udělat pro něj maximum. Aby měl důvod se k nám vra-
cet. To hlavní, co nás čeká, je vylepšit vlastní obraz, ještě víc 
zlepšit služby ve spolupráci s výrobci a dodavateli. Zákaz-
ník musí dostat materiál s veškerým servisem. Jeden z dů-
vodů, proč do BigMatu vstupujete, je přilákat k sobě nové 
zákazníky. K  tomu nám pomáhá i  společný marketing. 
Budujeme naši identitu a lidem je už naše značka srozu-
mitelná. Jsme vidět v celostátních médiích. To bychom si 
jako solitéři nemohli dovolit. 

Jak se například díváte na ochranné pásmo?
Byla to jedna z prvních otázek, kterou jsme při vstupu řešili. 
Dnes patřím mezi ty, kteří bojují za zmenšení nebo zrušení 
tohoto pásma. Je dobře, že si můžeme vybírat nové členy 

a nepřijímat každého. Pokud ale máte v blízkosti firmu, která 
roky funguje, nestanou se z vás konkurenti, ale můžete si vzá-
jemně pomáhat. Máme například v Líbeznicích, to znamená 
v našem ochranném pásmu, firmu pana Dvořáka, a přesto 
jsme souhlas k jeho vstupu dali. Zkušenosti máme pozitivní. 
 
Jakým směrem se podle vás bude obchod stavebnin 
ubírat?
Je to velmi složité. Vše nasvědčuje tomu, že menší firmy 
budou z trhu postupně mizet. Udrží se třeba nějací spe-
cialisté. Na druhou stranu je nepravděpodobné, že by 
nastala situace, kdy by trh ovládl jen jeden hráč. Jsou sa-
mozřejmě produkty, které zůstanou regionálně specifické 
a budou vázané k místu výroby. Produkty spojené s určitý-
mi náklady na suroviny a dojezdovou vzdálenost, aby byly 
konkurenceschopné. Lokální patrioti mohou přežít, pokud 
budou vyrábět a dodávat kvalitní výrobky. Taková je ostat-
ně cesta MONTAKA, protože máme k výrobní produkci vel-
mi blízko, stále pracujeme na jejím rozvoji a vidíme, že to 
je dobrý a funkční model.

Děkuji za rozhovor.

■ Ivan Sklenář, foto autor
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JSME ZÁVISLÍ 
A PŘITOM 
NEZÁVISLÍ!
VERSICO – STAVEBNINY LOUNY 

Na začátku společného podnikání zakladatelů sta-
vebnin VERSICO, Stanislava Popelky a Petra Edel-
mana, byly fasádní systémy, které v době zateplo-

vací konjunktury šly dobře na odbyt. Nakonec vše dopadlo 
přece jen trochu jinak. Díky rostoucím požadavkům na 
jiné materiály ze strany klientů se VERSICO etablovalo 
v  Lounech jako tradiční prodejce stavebních materiálů 
všeho druhu. Dnes má k dispozici areál o velikosti 7500 m² 
a 350 m² prodejní plochy a snaží se stále expandovat. Fa-
sády sice ustoupily díky okolnostem do pozadí, ale za to se 
významně rozšířil sortiment materiálů od dodávky spodní 
stavby až po střechu. Kdysi tradiční pultový prodej byl na-
hrazen samoobslužným. VERSICO – STAVEBNINY LOUNY 
jsou partnerem BigMat od roku 2013.

„ Z A Č A L I  J S M E  P R A K T I C K Y 
O D  N U L Y ,  D N E S  J S M E 

Ú P L N Ě  N Ě K D E  J I N D E . “

Kdo je vaším typickým zákazníkem?
Na začátku to byly spíše velké firmy, ale časem se ukazo-
valo, že velké firmy rovná se velké problémy. A tak jsme se 
začali více orientovat a soustředit na jednotlivé živnostní-
ky, kterým se snažíme nabídnout co nejširší sortiment, což 
znamená mít pokud možno většinu produktů skladem. 
Díky tomu se k nám živnostníci vracejí. 

Máte představu, kam budete sortiment produktů dále 
směřovat?
Naším cílem je hlavně rozšířit prodejnu a venkovní plochy, 
protože současný zákazník nechce na nic čekat a požadu-
je mít zboží ihned k dispozici. Proto máme dnes už sorti-
ment z oblasti elektro, vody, kanalizace apod. V budoucnu 
bychom chtěli mít dřevomateriály, to znamená OSB des-
ky, dřevotřískové desky, KVH hranoly apod. Dalším krokem 
je rozšířit půjčovnu, protože roste zájem o tuto službu. Za-
tím máme jen základní nářadí, jako jsou bourací kladiva, 
vibrační desky, malá lešení apod. Chtěli bychom v  této 
souvislosti přistavět další halu. Musím říci, že jsme čerpa-
li ze zkušeností členů BigMat, kteří půjčovnu provozují již 
delší dobu. 

Jak vidíte váš region z hlediska kupní síly a vývoje 
stavebnictví?
Lounsko, Žatecko je především zemědělský region. To ale 
také znamená, že patří v České republice k těm chudším. 
Na druhou stranu, i přesto se tu hodně staví. Ačkoliv jsme 
začali prakticky od nuly a  v  době nástupu ekonomické 
krize, tak dnes jsme úplně někde jinde. Všechny vyděla-
né peníze investujeme do firmy a  rozvíjíme se, přestože 
konkurence je tady veliká. Rozdíly mezi námi a konkurencí 
nejsou markantní, ale myslíme si, že rozhodují drobnosti, 

třeba přístup k zákazníkům. Jsme přesvědčeni, že z toho 
pramení náš úspěch. 

Stal se BigMat jakýmsi mezníkem ve vašem rozvoji? 
Vstoupili jste do něj v roce 2013…
My jsme vstupovali ještě v době, kdy BigMat nebyl tím, čím 
je dnes. Viděli jsme v tom vizi budoucnosti, neboť jsme si 
uvědomovali, že malé nezávislé stavebniny nebudou mít 
proti velkým řetězcům šanci obstát. Asi to neslyšíte popr-
vé, ale ukazuje se, že ta volba byla správná. Je pravda, že 
v regionu byly jiné konkurenční firmy, které členství odmí-
tly, ale my jsme moc dlouho neváhali. Myšlenka a způsob 
organizace se nám líbily.

V čem vám členství nejvíc pomohlo?
Samozřejmě v  rozvoji firmy. Otevřela se nám cesta k no-
vým dodavatelům, zejména v sortimentu cihel, cemento-

vých produktů apod. Hodně pro nás znamenal například 
přímý kontakt s výrobci a možnost využívat servisní pod-
pory z jejich strany, která je pro nás a hlavně pro zákazníky 
strašně důležitá. 

Když jsem k vám přijížděl, všiml jsem si, že na 
ukazatelích je hlavně BigMat. Neměli jste tedy problém 
upřednostnit BigMat před vaší soukromou značkou? 
Jak to vnímají zákazníci?
Přiznám se, že zpočátku jsme s tím trochu bojovali, proto-
že naši zákazníci byli zvyklí na VERSICO. Zpočátku chodili 
a ptali se nás, zda jsme firmu neprodali, nebo co se děje. 
Trpělivě jsme jim vše vysvětlovali a pravděpodobně o nás 
většina stále smýšlí jako o VERSICU. Ale my se se svými zá-
kazníky dobře známe, takže se nic v obchodních vztazích 
nemění. Ba právě naopak. Stává se nám, že když jedna fir-
ma spolupracuje v jiném regionu s BigMatem, a staví třeba 
u nás, vyhledá opět značku BigMat. Což svědčí o tom, že se 

značka dostala do povědomí, a věříme, že se tato situace 
bude opakovat stále častěji. Tady je vidět společná práce. 
Může se dokonce stát, že firma požaduje nějaký sortiment, 
na který je zvyklá, ale který my nemáme. Jsme ale schopni 
se s jinou pobočkou domluvit a materiál sehnat tak, jak jej 
zákazník potřebuje. Pomáháme si a nikdy žádný konflikt 
nenastal.

Přesto se asi dají najít nějaká negativa…
Musíme se jako síť neustále rozvíjet a je zapotřebí pokrýt 
celou republiku, aby v každém regionu bylo nějaké naše 
zastoupení. Na druhou stranu je jasné, že čím více part-

nerů, tím je možná 
horší komunika-
ce, a  té se musíme 
naučit. Nelze há-

jit pouze svoje zájmy, ale vše musí směřovat k posilování 
a rovnocennému postavení všech členů skupiny. My jsme 
pro to, aby se schválila společná vize a  posílily se pravo-
moci centrály. Zkušenosti ze zahraničí nám v tomto ohle-
du dávají plně za pravdu. Vždycky platilo a bude platit, že 
v jednotě je síla. Přitom nás ovšem drobní řemeslníci stále 
berou jako soukromou firmu a jdou vyloženě za námi, če-
hož si náležitě ceníme. V tom je obrovské kouzlo BigMatu, 
že jsme závislí a přitom nezávislí.

Kam by se podle vás prodej stavebnin měl ubírat?
My se tady snažíme směřovat vše ke kompletní dodávce 
určitého produktu včetně realizace. Máme tím na mysli 
například situaci, že když někdo bude u nás poptávat nové 
dveře, dokážeme mu nabídnout produkt včetně práce, 
takže se nebude muset vůbec o nic starat. Dalším naším 
přáním je vést své zákazníky k  tomu, aby raději kupovali 
kvalitu, která jim vydrží.

Děkuji za rozhovor
■ Ivan Sklenář, foto autor
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NOVÝ PARAMETR 
VE STAVEBNICTVÍ – 
BEZSTAROSTNOST

„ Z D R A V Ý  C I H L O V Ý  D Ů M  N A 
M Í R U  J E  J E D N O Z N A Č N Ě 
V Ý H O D N Á  I N V E S T I C E .  “

„ P O P T Á V K A  
P O  K L I D N É M  B Y D L E N Í  

B E Z  H L U K U  R O S T E . “

Vaši firmu není třeba dlouze představovat, ale přesto, 
jak si stojí Wienerberger na českém trhu?
Společnost Wienerberger s.r.o. je členem nadnárodního 
koncernu Wienerberger, který je největším výrobcem cih-
lářského zboží na světě. V současné době již proběhla fúze 
se společností Tondach, díky které mohou naši zákazníci 
získat profesionální řešení střechy z pálené krytiny, kera-
mických stropů a cihelného zdiva z jedné ruky. Naše vize 
podnikání je jednoduchá. Pomáhat lidem vytvořit si svůj 
vysněný domov. Proto jsme připravili komplexní Program 
Wienerberger e4 dům, který je zaměřen na zdravé cihlové 
domy na míru dle individuálních potřeb zákazníka. 

V čem vidíte největší výhodu, případně aspekty 
úspěchu vašich produktů?
Jsem přesvědčen, že cihlový dům a pálená krytina má nej-
lepší užitnou hodnotu pro zákazníka z pohledu zdravého 
bydlení, ale i ekonomiky. To znamená, počínaje tepelnou 
pohodou domu, zdravým prostředím bez škodlivin, skvě-
lou akustikou, téměř neomezenou životností, flexibilitou 
řešení tvaru domu dle vkusu a přání investora. A situací na 
parcele, minimálními náklady na údržbu a topení konče. 
Důležité je i zhodnocení investice do domu v budoucnosti 
– cihlový dům neztrácí svoji hodnotu na trhu nemovitostí.

Kdy začala spolupráce se sítí BigMat, jak se jí z vašeho 
pohledu daří a jak by se mohla případně dále rozvíjet?
Spolupráce začala před osmi lety na přátelském obědě 
v  Humpolci, kde jsme si poprvé společně domluvili vzá-
jemnou podporu na stavebním trhu ČR.

Jaký je podle vás současný trend 
v oblasti zdicích systémů?
Trendů je určitě několik, ale ty základní 
jsou v oblasti zvyšování požadavků na te-
pelně-technické parametry zdiva (domy 
s téměř nulovou spotřebou „NZEB“) a ve 
snižování pracnosti realizace zděné stav-
by, která je způsobena nedostatkem kapacit řemeslníků na 
trhu. Moderní téma je také akustika domu. Nová generace zá-
kazníků, která je doprovázena rostoucí životní úrovní, ještě za-
číná preferovat jeden parametr – bezstarostnost. Očekáváme 
rostoucí poptávku po prefabrikaci a v oblasti profesionálních 
služeb ke stavbě domu – například stavební dozor.

Společnost s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, 
působí v České republice od roku 1992. Hlavní ná-
plní činnosti firmy je výroba a prodej moderního 

zdicího systému Porotherm. Výrobní program je však 
ještě širší, neboť společnost také nabízí lícové cihly, ob-
kladové pásky Terca, cihlové dlažby Penter a nově také 
keramické střešní krytiny Tondach. O rozhovor jsme po-
žádali obchodního ředitele pana Romana Bustu.

Jaké chystáte v nejbližší době novinky?
Jak jsem se již zmínil, chceme rozvíjet Program e4 a po-
moci tak co největšímu počtu lidí postavit zdravý cihlo-
vý dům na míru, a  to společně s průmyslovými partnery 
a  zkušenými stavebními firmami. V  oblasti produktů 
máme zajištěnou výrobní kapacitu pro velmi žádané nové 
akustické cihly řady Porotherm AKU Profi. Mimo to pra-
cujeme na novinkách v oblasti služeb, zejména na digita-
lizaci, kde jako příklad mohu uvést nové webové stránky  
www.wienerberger.cz. 

Každá doba je charakterizovaná určitým tématem, 
mám dojem, že současné téma je komfort 
prezentovaný například hlukovým útlumem. S tím, že 
tepelněizolační vlastnosti jsou už jaksi samozřejmé. 
Jak se k těmto tématům staví právě vaše firma?
Máte pravdu, poptávka po klidném bydlení bez hluku ros-
te. Proto jsme připravili ucelenou řadu broušených akus-
tických cihel pro stavebníky rodinných domů Porotherm 
AKU Profi (pro stěny 11,5 cm až 30 cm). Tepelně technic-
ké parametry jsou evergreenem, ale i  zde je snaha stále 
parametry zvyšovat. Např. 1. 1. 2020 se žádost o  stavební 
povolení musí opírat o splnění legislativních požadavků na 
dům s téměř nulovou spotřebou.

Jak se díváte na rostoucí 
podíl montovaných staveb 
a jakým způsobem jste 
připraveni hájit své pozice?
Ano, je to určitý trend na 
trhu, který podporuje kom-
binace silné poptávky po 
bezstarostnosti a  rychlosti 
stavby. Z  mého pohledu je 
správné připomenout, že 
tyto dvě užitné hodnoty pro 
zákazníka jsou krátkodobé. 
U  cihlových domů jsou klí-
čové, a pro zákazníka výhod-
né, ty dlouhodobé užitné 
hodnoty, o  kterých jsem již 
mluvil (zdravé a  komfortní 
bydlení, výhodná investice 
atd.). My samozřejmě vní-
máme tyto potřeby po „bez-

starostném bydlení“. Proto rozvíjíme Program e4 
a  v  současné době stavíme vzorový dům e4 (více na  
https://e4dum.cz/), na jehož příkladu chceme lidem v praxi 
ukázat, jak se staví cihlový moderní dům s krásnou pálenou 
krytinou, včetně všech prokazatelných výhod.

Co by mělo 
přesvědčit 
budoucí 
investory, aby 
dali přednost 
zděným 
domům a ne 
montovaným?

Zdravý cihlový dům na míru, s  minimálními náklady na 
údržbu i provoz, je jednoznačně výhodná investice. To by 
mělo mít u zákazníka přednost před spíše krátkodobými 
výhodami u montovaných staveb. 

Vaší strategií jsou stavby z jednovrstvého zdiva, prosím 
můžete vysvětlit hlavní přínosy tohoto systému pro 
klienty?
Z pohledu uživatele novostavby domu je toto řešení zdi-
va optimální. Oproti zdivu a zateplení například polysty-
rénem přináší několik výhod. Větší živostnost obvodového 
zdiva, zdivo lépe „dýchá“ a podporuje tak zdravé mikrokli-
ma domu. Má lepší mechanickou pevnost proti poškození, 
a  tím i menší náklady na údržbu. Odstraňuje také riziko 
uhnízdění např. ptáků, zajišťuje lepší požární odolnost 
nebo i výhodnější akustické parametry.
 
Lze v budoucnu očekávat nějaké změny ve způsobu 
prodeje zdicích materiálů? Nějaké přidané hodnoty, 
bonusy nebo servis?
Zde největší očekávání je a  bude v  oblasti digitalizace. 
Digitální servis všeho druhu pro zákazníky, ale tak, aby 
jej využili dle svých potřeb. To je možná už i přítomnost 
a budoucnost zároveň. Takže si dokážu představit v brzké 
době, že zákazníci profesionálové i ti koncoví, budou mít 
možnost vidět vše digitálně a on-line. Vše, co potřebují ke 
stavu zpracování svých objednávek, novinek, vývoje bonu-
sů, připravených akcí, kalkulací nebo garancí atd, budou 
mít snadno po ruce ve svých mobilních zařízeních, note-
boocích a stolních počítačích. Zde je dlouhá řada dalších 
potřeb.

Děkujeme za rozhovor

■ Ivan Sklenář
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„ S P E C I A L I Z A C E  J E 
Z N Á M K O U  K V A L I T Y 
A   O D P O V Ě D N O S T I . “

ILLBRUCK: 
PARTNER 
PROFESIONÁLŮ

Historie společnosti Tremco ILL-
BRUCK, s.r.o., je opředena několika 
milníky. Nejprve byla v roce 1991 třemi 
spolumajiteli založena česká obchod-
ní firma pod názvem Fastherm, kte-
rou však v roce 2000 koupila němec-
ká rodinná firma ILLBRUCK. V  roce 
2005 převzala celou společnost včet-
ně všech poboček americká finanční 
skupina RPM, a  tak vzniklo spojení 
Tremco-ILLBRUCK, které se profiluje 
jako dodavatel řešení v  oblasti utěs-
ňování a  lepení ve stavebnictví a  ve 
výrobě. Abychom mohli společnost 
lépe představit, navštívili jsme ředitele 
firmy Roberta Neubauera.

Když se řekne ILLBRUCK, často se 
lidem vybaví spojení s okny?
Ano, protože jsme několik let podnika-
li pouze pod značkou ILLBRUCK, kte-
rá je největším evropským výrobcem 
a dodavatelem těsnicích systémů pro 
okna a  fasády. Už v  dobách masiv-
ních výměn oken jsme šířili osvětu, ale 
prosadit některé výrobky bylo složité. 
Dnes jsme svědky možná nové začí-
nající epochy výměny oken z  90. let. 
Měřeno současným pohledem taková 
okna už dávno svými parametry ne-
vyhovují aktuálním nárokům. Rovněž 

montáž byla poplatná své době. Odhadujeme, že maxi-
málně 25 % oken je v Čechách namontováno správně. Kla-
sickým odstrašujícím příkladem je okno skvělých vlastnos-
tí a kvality usazené pouze do pěny. Tím jsou jeho vlastnosti 
degradovány. Zcela určitě nastanou problémy s  vlhkostí 
a tepelnými mosty. Ale abych nezapomněl, máme daleko 
širší záběr. Naší specialitou jsou tmely, lepidla, pěny, pásky, 
ale také vyrovnávací stěrky, hydroizolační systémy, protipo-
žární nástřiky a podobně.

Jsou jednotlivé produkty vyvíjeny a vyráběny 
v Německu?
Výroba je kompletně soustředěna do  západní Evropy. 
Pokud máme na mysli produkty ILLBRUCK, vztahující se 
k oknům a fasádám, tak jsou vyráběny v Německu. Pěny, 
tmely a lepidla se produkují v Německu, Holandsku a ně-
které i v Anglii. 

V čem spatřujete největší benefit vaší společnosti?
Jsme firma, která prodává pouze profesionální produkty 
v profesionálním balení pro profesionální použití. Když se 
podíváte po Praze, tak téměř vše, co je z hliníku a skla, je 
utěsněno naším materiálem. Naše produkty prvoplánově 
nesměrujeme do hobby segmentu, byť i zde, díky své vý-
borné funkčnosti a  jednoduchosti, jsou velmi oceňovány. 
Prodáváme zejména v sítích specializovaných obchodních 
partnerů, jako je třeba BigMat, nebo přímo realizačním fir-
mám. Specializace a cílení je známkou kvality a odpověd-
nosti v dané specifikaci. 

Lze přepokládat nějaký vývoj či trend v oblasti vašich 
stěžejních materiálů?
Protože jsme součástí Evropské unie, přebíráme od ní le-
gislativu. V přípravě jsou nyní nové normy pro absolutně 
vzduchotěsné stavby, což by mohlo mít zásadní dopad na 
trh, neboť aby mohl dům splňovat přísné předpisy, bude 
vyžadovat speciální produkty a  technologie, které vzdu-
chotěsnost zajistí. Což je naše příležitost, materiály máme. 
Uvidíme, jak se tato novinka ovšem převede do praxe. 
Dalším trendem je rostoucí důraz na ekologii, kterému 
se snažíme rovněž přizpůsobit. Například vyvíjíme různé 
hybridní tmely a  lepidla bez škodlivých látek. Třetím te-
matickým proudem je rychlost 
aplikace, protože je stále větší 
tlak na efektivitu práce. To jsou 
případy, kdy se některé tradiční 
materiály nahrazují jinými, so-
fistikovanějšími. Takovým hez-
kým příkladem je montáž oken 
pomocí komprimačních pásek, 
které plně nahrazují tradiční PUR pěnu. Jsou navíc UV sta-
bilní a velmi rychlé na montáž, třeba i v zimě. 

Jste také partnerem sítě BigMat, jak vidíte naši 
spolupráci?
V segmentu síťových stavebnin je pro nás BigMat nepo-
chybně velmi zajímavým a perspektivním partnerem. Díky 
celorepublikovému pokrytí se naše produkty dostanou do 
všech míst republiky, ke stavebním firmám i drobným ře-
meslníkům, což jsou zákaznické segmenty, které napřímo 
nedokážeme obsloužit. Velmi se nám líbí struktura a sys-
tém BigMatu, kdy si každá prodejna rozhoduje o své vůli, 
s kým bude spolupracovat. Což je sice po stránce logistiky 
složitější, ale zase nás žádná centrála nenutí do podmí-
nek, které by byly neúnosné. Snažíme se prostřednictvím 
předváděcích akcí pravidelně podporovat prodej a podle 
našeho názoru je to správná cesta. Naší filozofií je dodá-
vat výrobky s  co nejširším spektrem použití, nechceme 
obtěžovat zákazníky nepřehledným nebo zbytečně širo-

kým sortimentem, ve kterém se na první dobrou nikdo 
nevyzná. Proč mít na prodejně kamnářský, klempířský 
nebo studnařský tmel, když stačí jeden univerzální, s kte-
rým všechny takové aplikace pokryjete? Také se snažíme 
usnadňovat život samotným prodejnám. A  opět uvedu 
jeden příklad: PUR pěny. Na regálech, a  teď nemyslím 
jen BigMat, je obvykle k vidění × druhů pěn – pistolových, 
trubičkových, letních, zimních, malé dózy, velké dózy a tak 
dále. My máme jen několik pěn. Všechny jsou celoroční 
a všechny mají univerzální ventil, který si rozumí jak s pis-
tolí, tak i s trubičkou. To je z mého pohledu naprosto ide-
ální stav pro každého distributora! A pro zákazníka? I když 
přijde do BigMatu kutil, dosáhne na profi pěnu, aniž by 
k ní potřeboval pistoli, není tedy odsouzen k nákupu pro-
duktu hobby kvality. 

Děkuji za rozhovor

■ Ivan Sklenář

Pravděpodobně každá profesionální firma 
nebo řemeslník ve stavebnictví se musel 
setkat se značkou těsnicích a  tmelicích 

materiálů – ILLBRUCK. Produkty prémiové 
kvality oceňují totiž odborníci na našem 

trhu už nějakou dobu. A protože se baví-
me výhradně s profesionály, ILLBRUCK 

najdete pouze ve specializovaných 
prodejnách nebo přímo u  dodavate-
le. Značka ILLBRUCK je příkladem ty-
pické německé solidnosti. Potvrzuje 
dávno známé pravidlo o  výhodách 
jednoduchosti, neboť místo desítek 
nejrůznějších tmelů a lepidel nabízí 
jen několik, za to použitelných pro 
všechny možné případy a  v  té nej-

vyšší kvalitě. 
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BUDOUCNOST 
NEEXISTUJE  
BEZ MINULOSTI

„ S T A V B A  M U S Í  B Ý T  N E J E N 
K R Á S N Á ,  A L E  I   F U N K Č N Í . “

S nadsázkou by se dalo říci, že v západních Čechách není církevní památka, 
které by se svýma „rukama“ nedotkl architekt Jan Soukup. Nejenže větši-
nu z nich pomáhal zrekonstruovat, ale každou má velmi podrobně zmapo-

vanou a o každé je schopen převyprávět celou její historii. Ať už se jedná o kostel, 
kapli nebo třeba jen samostatnou sochu. Historii má kromě architektury jako své 
životní poslání. I když – ono to přece spolu souvisí. Ing. arch. Jan Soukup založil 
v roce 1991 Architektonickou a projekční kancelář, která se postupem času rozrost-
la o další společníky a od roku 2015 nese název ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 

Je autorem celé řady zajímavých a  oceně-
ných projektů, mezi které patří například 
rekonstrukce Náměstí Republiky v  Plzni, re-
konstrukce Katedrály sv. Bartoloměje, obnova 
Měšťanské besedy, návrh moderní dálniční 
kaple u  Šlovic, realizace Techmanie Science 
Center Plzeň, výrobní hala firmy Hofmeister, řada bytových 
domů a vil a desítky dalších projektů. Velmi úzce je však spjat 
s obnovou církevních památek, přičemž za rekonstrukci kláš-
tera Matky Boží v Novém Dvoře spolu s Angličanem Johnem 
Pawsonem získal česká i mezinárodní ocenění. Jeho životní 
filozofii dokresluje výrok: „Budoucnost totiž neexistuje bez 
minulosti. Každý, kdo toto pravidlo popřel, skončil neslav-
ně. Naše minulost je náš odrazový můstek pro budoucnost 
a bude-li pevně postavená v našich myslích, tím pevněji se 
můžeme odrazit a dál se dostaneme.“ 

Pane architekte, jste autorem projektu rekonstrukce 
a dostavby kláštera Mariánská Týnice, jak k tomu 
došlo?
Klášter v Mariánském Týnci znám už od dětství. Poprvé jsem 
tu byl, když mi bylo deset let. Těžce jsem nesl, že ta krásná 
barokní stavba je v zuboženém stavu. Nicméně jako archi-
tekt jsem přišel až v roce 1994, kdy jsem byl pozván, abych 
zrekonstruoval obě barokní věže, které spadly na konci 19. 
století. Tehdy plaské proboštství i s klášterem v Týnci vlastnil 
Klement Václav Metternich, který nechal strhnout měděnou 
krytinu kopulí, aby z ní vyrobil kádě do svého pivovaru. Mě-
děný plech byl však natolik tenký, že se nedal použít. Tak jej 
prodali nějakému židovskému obchodníkovi a zkáza klášte-
ra pokračovala. Když se konečně v roce 1997 zrekonstruovaly 
obě věže, začala se také dělat obnova fasády a já jsem navrhl 
ve spolupráci s legendárním plzeňským památkářem Libo-
rem Gabrielem na základě zkoumání historie objektu její 
červenobílou kombinaci. Teprve mnohem později se začala 
probírat myšlenka, že areál je otevřený a nebyl nikdy dokon-
čen. Věděli jsme, že řešením by bylo postavit východní am-
bit. Památkáři nejprve nechtěli o takové myšlence ani slyšet, 
a tak jsem začal navrhovat zeď, která by areál uzavřela. Ale 
nakonec se přece jen přistoupilo k plánu, že ambit dostaví-
me. Santiniho projekt je ve své podstatě geniálně promyšle-
ný. On pracoval s určitými moduly a proporcemi, které vychá-
zely z katedrály sv. Víta v Praze. My jsme v Týnci rehabilitovali 
něco, co se nikdy nestavělo nebo se zbouralo.

Podle Santiniho 
kreseb by měl 
východní ambit 
vypadat jako ten 
západní?
Měli jsme určitou 
představu, jak má 
vypadat, protože exi-
stuje obrázek klášte-
ra i s oběma ambity. Mimochodem, podobný koncept je 
možné najít u mnoha poutních míst v Čechách, protože 
v ambitech přespávali lidé a byly rozděleny na mužskou 
část a ženskou včetně dětí. Proto navrhl dva ambity a kláš-
ter tím tak uzavřel. 

Jak se jako architekt stavíte při rekonstrukcích 
památek k používání soudobých materiálů?
Památkáři vždycky požadují, aby se postupovalo přesně jako 
kdysi. Ale to obvykle není možné. V případě Mariánské Týni-
ce jsme například dostali dotaci, která byla podmíněna ur-
čitým termínem, a ten se musí dodržet. Staré metody jsou 
náročné jak z časového, tak z finančního hlediska. Nakonec 
tedy ustoupili. Používáme na stavbě například nové pálené 
cihly nebo střešní krytinu, kterou nám dodávají standardní 
stavebniny. Shánět dobové cihly by bylo naprosto nereálné 
a finančně absurdní. Musím poděkovat také paní ředitelce 
PhDr. Ireně Bukačové, pod jejíž správu areál spadá, bez níž by 
se to nikdy nezrealizovalo. Máme štěstí i na firmu, která sice 
pracuje se současnými materiály, ale umí postavit tradiční 
klenby, což je skvělé. 

Jak jste se dostal k revitalizaci církevních památek? 
Historie a staré stavby mne zajímaly už od dětství. Mám so-
lidní knihovnu s tisíci knihami, které jsem všechny prostudo-
val. Pravdou je, že jsem nejprve absolvoval stavební průmys-
lovku, ale z politických důvodů mne nevzali na vysokou školu. 
Tak jsem šel na vojnu a pak nastoupil do Stavoprojektu. Tam 

v té době zjistili, že už několik let nikoho neposlali na vysokou 
školu. Tak jsem se přihlásil a školu skončil ve třiceti letech. 
Chtěl jsem se hlásit na památky, ale musel jsem vystudovat 
urbanismus. Na konci 80. let mně začali svěřovat rekonstruk-
ce a já si nakonec udělal postgraduál v oboru Obnova pamá-
tek. Od roku 1990 se ze mne stal ředitel Stavoprojektu. Což 
mne nenaplňovalo a měl jsem pocit, že čas velkých projekč-
ních podniků skončil a mým cílem bylo podnik co nejdříve 
zrušit a založit vlastní ateliér. Za rok a půl se mi to povedlo. 
V současné době má náš ateliér 17 zaměstnanců. Mojí filo-
zofií je nedělat jen studie, ale projekt dokončit celý, včetně 
prováděcího projektu. A to je naše obrovská výhoda. Nedělá-
me ovšem jen staré stavby, ale samozřejmě i spoustu nových, 
včetně bytových domů.

Když rekonstruujete historickou stavbu, je práce 
architekta přece jen odlišná než u novostavby? 
Samozřejmě. Je jiná, proto je to specializace. Musíme znát 
souvislosti, historii, abychom věděli, co je správné. Musíme 
mít v  hlavě vzorníky, vědět, co do historické stavby patří 
a co ne. Na druhou stranu stavba musí být nejen krásná, ale 
i funkční.

Tedy i z pohledu nových materiálů?
Je to samozřejmě složité, a proto je důležité mít o všem pře-
hled. Nebráníme se ani takovým materiálům, jako je železo-
beton nebo třeba sádrokarton. Byli jsme například vystaveni 
ostré kritice, že jsme postavili minimalistický kostel u kláštera 
Nový Dvůr, ve kterém sádrokarton sehrál důležitou roli. Po-
třebovali jsme modelovat nejrůznější oblouky, pracovat se 
světlem a hlavně s akustikou. Což ze začátku vypadalo jako 
velký problém. Nakonec se to povedlo a kostel získal celou 
řadu ocenění. 
 
Děkujeme za rozhovor.

■ Ivan Sklenář, foto autor a archiv Jana Soukupa
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VODÁRENSKÁ VĚŽ  
NA LETNÉ STOJÍ  
ZA NÁVŠTĚVU
Kdysi to byla dominanta Letné, nejvyšší bod Prahy, ze kterého šlo přehlédnout prakticky 

celé město. Vlivem pokročilé zástavby je dnes zajímavé architektonické dílo – Vodárenská 
věž – částečně skryto mezi domy. Pozoruhodná 28 metrů vysoká věž pochází z roku 1888. 

Autorem vodojemu byl architekt a městský inženýr Jindřich Fialka. Kromě vodojemu se zde na-
cházel čtyřkomorový pozemní vodojem a přečerpávací stanice, které byly zbořeny v letech 1977-8, 
přičemž provoz ukončily 1. 8. 1926. 

F O U C A L T O V O  K Y V A D L O  M Á 
P O U K A Z O V A T  N A  O T Á Č E N Í 

Z E M Ě  K O L E M  S V É  O S Y

Věžový vodojem, který sloužil pro zásobování horní čás-
ti Holešovic a Bubenče pitnou káranskou vodou, byl v lis-
topadu roku 1913 vyřazen z provozu pro chatrnost techno-
logie. Stavbu měli na starost stavitelé Karel Hübschmann 
a František Schlaffer. Technologii včetně rezervoáru doda-
la firma Breitfeld–Daněk a spol. Ozdobné zábradlí vyrobila 
zámečnická dílna J. Bittnera, věžní hodiny firma L. Hainz. 
Stavba vodojemu stála tehdy 71 445,34 Kč.

Šestipodlažní hranolovitá stavba má novorenesanční fasá-
du, které vévodí v pátém podlaží ve výšce 20,5 m vyhlíd-
kový ochoz s arkádami s toskánskými sloupy a ozdobným 
zábradlím vytvořeným pomocí balustrových kuželek. Celý 
ochoz je pak nesen kamennými krákorci. Na vrcholu stav-
by je dvoustupňová stanová střecha s  rozměrnými vikýři 
na bocích, ukončená sloupkovým nástavcem s hodinami 
se čtyřmi ciferníky. 

V  přízemí vodojemu bylo původně skladiště a  kovárna, 
v  prvním patře byl byt vodáka Holešovicko-Bubenského, 
ve 2. patře byt strojníka stanice a ve 3. patře byty topičů. 
Po demontáži technologického vybavení sloužil vodojem 
pouze jako bytové prostory. Od roku 1978 sloužila zre-
konstruovaná věž jako Obvodní dům pionýrů a  mládeže 
Praha 7 spolu s mateřskou školkou. S věží se pojí nejedna 
historická zajímavost. Tak například před první světovou 
válkou se do vodárny přestěhovala rodina malého Václa-
va Cafourka (Václav Čtvrtek), autora postaviček Křemílka 
a Vochomůrky nebo víly Amálky. Od roku 1992 je věž pa-
mátkově chráněna. Od listopadu 2016 do léta 2018 pro-
běhla rekonstrukce vodárenské věže podle návrhu ateliéru 
Petr Hájek architekti.

Z DA Ř I L Á R E KO N S T R U KC E P R O P OJ I L A 
H I S TO R I I  A S O U ČA S N O S T
Z hlediska architektury byl objekt pečlivě zrekonstruován 
a při úpravách byly zachovány všechny vrstvy historie od 
založení až do současnosti. Do opra-
vené stavební struktury byly vloženy, 

formou samostatně stojících kompaktních boxů, nové 
provozní funkce. Cílem bylo prezentovat kvalitu umělec-
kého řemesla a  detailů různých období. Kromě fasády, 
která byla pokládána zlatými plíšky a  stříbrem, byly zre-
staurovány dveře, pískovcové schodiště i původní zábrad-
lí, okna, podlahy, stropy a  nejrůznější detaily typické pro 
sedmdesátá léta. Například schodiště se nacházelo v na-

prosto dezolátním stavu 
a  stálo mnoho úsilí, než 
bylo zcela obnoveno. 
Schůdek po schůdku byl 
zbaven všeho, co tam 
nepatřilo, a  pečlivě ob-
noven. Podobnou mě-
rou bylo poničeno také 

zábradlí, které muselo být z větší části nahrazeno novým, 
ale vyrobeným podle původního návrhu. V  přístavbách 
věže byly ponechány originální prvky ze sedmdesátých 
let. Při naší návštěvě si všímáme kombinace různých oken-
ních systémů včetně dokonale zpracovaných kopií oken 
a  klik (tzv. rekordek) z  19. století. Smysl pro detail je pa-
trný ve všech prostorách. Industriální charakter má nově 
instalované osvětlení, doplněné pochopitelně moderními 
a úspornými zdroji. Dobové patiny si všimneme i na omít-
kách, které nejsou záměrně rovné, jak by se v dnešní době 
striktně požadovalo. 

Zajímavým doplňkem je instalované Foucaltovo kyvadlo, jež 
má poukazovat na otáčení Země kolem své osy. Je instalo-
vané v hale hlavního schodiště. Okolní přístavby jsou využity 
pro potřeby domu dětí a mládeže a mateřské školy. Ploché 
střechy byly upraveny do podoby terasy a zahrady. V nejvyš-
ším bodě věže, kde se původně nacházela vodní nádrž, je 
nyní společenský sál, který je vybaven podlahou s  elevací 
a výstavním systémem se světly. V této galerii se rovněž na-
chází instalovaný periskop, který monitoruje některé pražské 
památky. O patro níž se nachází knihovna. Součástí objektu 
je i multifunkční společenský sál. Před budovou stojí částeč-
ně dochovaná litinová pumpa, která původně stála na Pra-
ze 2 a někdy v průběhu 20. století byla přestěhována na Let-
nou. Svému účelu však už nikdy nesloužila. 
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Vrcholně barokní areál s poutním kostelem Zvěstování Panny Marie, ambity a proboštstvím se nalézá v Marián-
ském Týnci u Kralovic. Tedy zhruba 35 kilometrů na sever od Plzně. Unikátní barokní dílo mělo pohnutou historii, 
ale dá se říci, že se šťastným koncem. Autorem není nikdo jiný, než Jan Blažej Santini, stavitel mnoha barokních 

staveb, které zformovaly charakter českých měst a vesnic. 

K   D O V R Š E N Í  S A N T I N I H O 
K O N C E P T U  D O C H Á Z Í  P O 
R O V N Ý C H  S T O  L E T E C H .

PŘÍBĚH ZNOVUZROZENÍ 
BAROKNÍHO KLÁŠTERA 
MARIÁNSKÁ TÝNICE

Mariánská Týnice společně s poutním kostelem je bývalé pro-
boštství cisterciáckého kláštera v Plasích. Stalo se tak v roce 
1230 na popud Romana z Týnce, který neměl potomky, a tak 
odkázal vsi Týnec, Olšany a  pustý Újezd, aby po smrti jeho 
manželky připadly klášteru, a  to včetně kostelíka sv. Petra 
a Pavla v Týnci. Od roku 1613 se začaly u kostelíka konat pouti 
k uctívané soše Panny Marie od anděla pozdravené. V průbě-
hu třicetileté války byl kostel zpustošen, aby po válce byl opa-
tem Jakubem Vrchotou z Rosenwertu přestavěn a rozšířen. 
Následný opat Ondřej Trojer využil potlačené selské povstání 
v roce 1680 a nechal vzbouřence vysázet monumentální lipo-
vou alej z Kralovic doplněnou sedmi kaplemi. Do dnešní doby 
se bohužel zachovala jen poslední Radimova lípa. V zápisu 
kláštera je v roce 1710 dochován záznam o schválení Santiniho 
projektu nového poutního kostela Zvěstování Panny Marie 
včetně ambitu a proboštství. Santiniho návrh kostela vycházel 
z půdorysu řeckého kříže, nad jehož osou ční výrazná kopule, 
přičemž ramena jsou kryta mansardovými střechami. Západ-
ní ambitové nádvoří je doplněno nárožními kaplemi šesti-
úhelníkového půdorysu. Nutno poznamenat, že vlastní stavba 
probíhala velmi pomalu, a to mělo bohužel i za následek, že 
podle původních Santiniho kreseb nebyla de facto zcela do-
končena. Samotný kos-
tel byl vysvěcen až v roce 
1762. Po zrušení plaské-
ho kláštera v  roce 1785 
byl velmi dlouhou dobu 
areál Mariánské Týnice 
nikým neudržován, tak-
že chátral, až v roce 1920 
došlo ke zřícení kopule a kleneb kostela. Komunistická dikta-
tura samozřejmě areálu nikterak nepomohla. Štěstí v neštěs-
tí bylo však následné zřízení muzea v prostorách proboštství 
roku 1952, které přispělo k  tomu, že tato nádherná barokní 
stavba nedošla konečné zkázy.

K O B N OV Ě M A R I Á N S K É T Ý N I C E 
DOC H Á Z Í  A Ž V R OC E 2000 
V současné době je Mariánská Týnice ve vlastnictví Plzeňské-
ho kraje a ve správě a užívání Muzea a galerie severního Pl-
zeňska. Ze zdevastované ruiny se stala vyhledávaná a krásně 

zrekonstruovaná památka jedinečného 
charakteru. Postupná oprava barokního areálu nabrala ob-
rátky po roce 1993, a to zejména díky ředitelce muzea PhDr. 
Ireně Bukačové. Finální část rekonstrukce bude ovšem za-
vršena v příštím roce dokončením obnovy tří mariánských 
kaplí a uzavřením východního ambitového dvora spolu s vý-
stavbou ambitových arkádových chodeb. Pravdou je, že k zá-
sadnímu kroku vedoucímu k obnově Mariánské Týnice došlo 
v roce 2000, kdy byla znovu vyzdvižena kopule kostela. 

DO KO N Č E N Í  M Y Š L E N K Y S A N T I N I H O P R OJ E K T U
V souvislosti se započatou obnovou areálu se začalo brzy uva-

žovat o tom, že by mohlo dojít k dostav-
bě a uzavření celého areálu východním 
ambitem, který nebyl nikdy postaven, 
ačkoliv s ním Santiniho projekt od začát-
ku počítal, ale zrušením kláštera v  Pla-
sích se realizace nedočkal. Za pomoci 
dotačních prostředků IROP 2017–2020 
bylo nakonec přistoupeno k  jedinečné 
a zcela určitě ojedinělé obnově a dostav-
bě dosud neexistující východní části are-
álu. Jde vlastně o rekonstrukci myšlenky, 
geniálního architektonického konceptu, 
nikoliv o  obnovu zaniklé části. Výstav-
bou ambitu vzniká nové zázemí pro 
pořádání nejrůznějších společenských 
a kulturních akcí. Jak už to u podobných 
staveb bývá, technicky vzato jde o určitý 
kompromis mezi historií a  současností, 
kdy je původní myšlenka konfrontována 
s moderními materiály a technologiemi. 
Autorem projektu je Ing. arch. Jan Sou-
kup, se kterým přinášíme rozhovor na 
dalších stránkách magazínu. Dodejme, 
že je symbolické, že k dokončení rekon-
strukce areálu a dovršení geniálního San-
tiniho konceptu dochází po rovných sto 
letech, kdy se zřítila kopule kostela.

■ Ivan Sklenář, foto autor 
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P R O R O D I N N Ý D Ů M S I  K A Ž DÝ M Ů Ž E V Y B R AT 
T U P R AV O U A K U S T I C KO U B R O U Š E N O U C I H L U. 

Porotherm 30 AKU Z Profi 
Porotherm 25 AKU Z Profi
Porotherm 19 AKU Profi 
Porotherm 11,5 AKU Profi

Proč stavět rodinný dům z cihel Porotherm? Důvodů 
a výhod je hned několik. Dnes již mezi největší před-
nosti cihel patří i jejich rychlá a snadná opracovatel-

nost, ideálně s použitím vhodných strojů.

CIHLY AKU PROFI 
– PRO KLID A TICHO 
V KAŽDÉ MÍSTNOSTI

CIHLA JE 
VÝJIMEČNÝ 
MATERIÁL

H L A V N Í  V Ý H O D Y 
A K U S T I C K Ý C H  C I H E L :

• Lepší akustika o 5 až 7 dB u formátů 30 a 25 než 
u cihel řady Porotherm Profi. Použitím brouše-
ných akustických cihel lze dosáhnout snížení 
hluku o více než 50 %.

• Posílení stability a tím bezpečnosti domu. Akus-
tické broušené cihly mají o 30 % vyšší pevnost 
než řada Porotherm Profi.

• Vyšší tepelná kapacita o 20 %. Lépe udržují 
stálou vnitřní teplotu při výkyvech venkovních 
teplot v zimním i letním období.

• Úspora v počtu potřebných hmoždinek díky 
o 30 % vyšší pevnosti kotvení ve srovnání se 
základní řadou broušených cihel.

• Bezproblémové vrtání s příklepem.

• Cenová výhodnost oproti nebroušeným akustic-
kým cihlám o 5 % díky menší pracnosti zdění. 
Ceny Porotherm AKU Profi zahrnují i tenkovrst-
vou maltu pro zdění.

• Zjednodušení výstavby díky jednotné technolo-
gii zdění a stejnému pojivu pro stavbu obvodo-
vých i vnitřních konstrukcí. 

• Rychlost zdění, která představuje až 25% úsporu 
času, díky zdění na tenkovrstvou maltu v porov-
nání se zděním na maltu obyčejnou.

W I E N E R B E R G E R . C Z

W I E N E R B E R G E R . C Z

Svůj domov budujeme na desítky let a  základní předpoklad pohodlného 
zdravého domova je klidný spánek a klidná domácnost. Všichni si potřebu-
jeme doma odpočinout, všichni potřebujeme v noci klidně, nerušeně spát.

Vybrat si pro stěny a příčky takový stavební materiál, kte-
rý zaručí pohodlí a  klid před hlukem, je velmi důležité. 
Společnost Wienerberger dodává na trh akustické cihly 
Porotherm AKU Profi. Tyto cihly byly speciálně vyvinuty za 
účelem zajištění akustického komfortu v rodinném domě. 
Hluk městských ulic, ale i hluk od sousedů tak zůstane pře-
de dveřmi vašeho domova. Stejně tak cihly Porotherm AKU 
Profi zajistí zvukový komfort jednotlivých místností v rámci 
vaší bytové jednotky. 

Novinkou mezi akustickými cihlami je Porotherm 19 AKU 
Profi Dryfix, která je vhodná zejména jako dvojitá stěna pro 
řadové domy a dvoj domy. Dvojité stěny mohou být na spo-
lečném základu, pokud budou uloženy na těžký asfaltový 
pás.

Řešení sendvičové stěny Porotherm 19 AKU Profi + vzducho-
vá mezera 40  mm vyplněná minerální vatou + Porotherm  
19   AKU Profi překračuje požadavek normy R´w = 57 dB na 
dvojitou stěnu mezi řadovými domy a dvojdomy o 6 dB (labo-
ratorní hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti uvedené 
skladby s vápenocementovými omítkami je Rw = 63 dB).

Lze využít pro vnitřní nosné i nenosné stěny. Jednovrstvá stě-
na z těchto cihel není určena pro mezibytové stěny v byto-
vých domech.

Cihly Porotherm jsou vyrobeny z čistě přírodního materiálu, 
což také určuje konečné vlastnosti staveb. Díky tomu jsou 
takové domy zdravé a svým obyvatelům poskytují příjemné 
vnitřní prostředí: v létě nabízejí ochranu před vedrem, v zimě 
výborně izolují chlad. Nelze zapomenout ani na ekonomickou 
výhodnost, zdivo Porotherm je vhodné i ke stavbě energeticky 
pasivních domů a domů s nulovou spotřebou energie. 

I D E Á L N Í  V O L B O U J E J E D N OV R S T V É 
O B V O DOV É Z D I V O –  B R O U Š E N É C I H L Y 
P L N Ě N É M I N E R Á L N Í  VATO U.  Z D I V O Z C I H E L 
P L N Ě N ÝC H M I N E R Á L N Í  VATO U V S O B Ě 
S P OJ UJ E V Ý H O D Y PÁ L E N É C I H L Y:
• pevnost, odolnost a trvanlivost
• ochrana proti hluku a požáru a minerální anorganické izolace
• vysoká tepelná ochrana a efektivnost 

• Porotherm 50 T Profi 
• Porotherm 44 T Profi 
Pro nízkoenergetické rodinné domy lze s rezervou pou-
žít cihly Porotherm T Profi v tloušťce 38 a 30 cm:
• Porotherm 38 T Profi
• Porotherm 30 T Profi 

5. Rychlá, snadná a  přesná výstavba. Stavění z  cihel 
Porotherm T Profi je snadné, velmi rychlé a  přesné.  
Zdění se provádí na tenkovrstvou celoplošnou mal-
tu Porotherm Profi, která se na cihly aplikuje speciál-
ním maltovacím vozíkem pouze v  1 mm silné vrstvě. 
Nebo technologií zdění broušených cihel plněných 
minerální vatou za pomoci pěny Porotherm Dry-
fix.extra. Tento způsob zdění je nejrychlejším způ-
sobem výstavby a  je použitelný i  v  zimním období. 
Protože nejnáročnějším krokem je přesné založení stav-
by, poskytuje výrobce, společnost Wienerberger, mož-
nost objednat si na zakládání stavby a případných dal-
ších podlaží odbornou pomoc.

6. Snadná obrobitelnost cihly. Výhodou je také vynikající 
opracovatelnost cihelného systému Porotherm, která 

přijde vhod po celou dobu stavebních a dokon-
čovacích prací. Se sebelepším materiálem 
se ale těžko pracuje, pokud nepoužijete 
správné stroje. Takové, s nimiž cihlu snadno 
přizpůsobíte svým potřebám, a přitom ani ji, 
ani samotný stroj nepoškodíte.

7. Přírodní materiály pro bydlení. 
Cihla i  minerální vata jsou přírodní mate-
riály, prověřené časem. Fyzikální vlastnosti 
jednotlivých materiálů lze jen obtížně zlep-
šovat. Jejich kombinace je ale základem 
moderního stavebního materiálu pro bu-

doucí výstavbu. Minerální vata ukrytá uvnitř 
cihly se vyrábí roztavením vhodných hornin. 
Proti navlhnutí je vata chráněna hydrofobiza-
cí, je tedy nenasákavá a zároveň nepohlcuje 
žádnou vzdušnou vlhkost. Vysoká kvalita ma-
teriálů spolu s  nejmodernějším způsobem 
výroby zaručuje vznik špičkových výrobků.

7 D Ů V O D Ů, P R OČ Z V O L I T P R O 
S TAV B U DO M U P R ÁV Ě O B V O DOV É 
Z D I V O P O R OT H E R M T P R O F I

1. Cihla tvoří pro minerální vatu do-
konalou ochranu a  zaručuje 
téměř neomezenou životnost 
stěn.

2. Snadná difuze vodních par 
a přírodní původ zdiva je před-
pokladem pro bydlení ve zdra-
vém a příjemném prostředí.

3. Optimální akumulace stěn 
v  zimě brání rychlému 
chladnutí a  v  létě naopak 
pomáhá zabránit přehřátí 
vzduchu uvnitř domu.

4. Výborné tepelněizolační 
vlastnosti zdiva. Hodnoty 
prostupu tepla pro zdivo 
tloušťky 50 a  44 cm bez-
pečně splňují limity pro vý-
stavbu pasivních rodinných 
domů:

20 21



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

LEPIDLA, TMELY,
HYDROIZOLACE  

CEYS
LEPÍ VŠE 
OKAMŽITĚ
TEKUTÉ HŘEBÍKY 

MONTACK

 W W W . C E Y S . C Z

Historie značky CEYS začala v roce 1962, kdy se na 
evropském trhu etablovala jako prodejce a distri-
butor široké škály lepidel, tmelů a chemických vý-

robků pro stavebnictví a hobby použití. Od svého založení 
má tato značka sídlo v Barceloně. 

D A L Š Í  I N F O R M A C E 
O   P R O D U K T E C H  N A L E Z N E T E  

N A  W W W . C E Y S . C Z

Výroba je 100% situována ve Španělsku, přičemž kvalita 
produktů je pod neustálým přísným dohledem a v každém 
ohledu splňuje veškeré evropské normy. Velkou výhodou je 
vlastní vývoj a výzkum, ze kterého vyplývá nejen vysoká kva-
lita produktů, ale také skutečnost, že CEYS patří ke špičce 
v oblasti inovací zejména v kategorii lepidel a tmelů. Svým 
zákazníkům nabízí širokou škálu unikátních, kvalitních, 
a hlavně efektivních řešení. Značka CEYS patří do portfolia 
značek mezinárodní skupiny AC Marca. Od roku 1997 půso-
bí značka CEYS také na českém trhu, přičemž v současnosti 
nabízí více než 100 produktů. Je partnerem sítě stavebnin 
BigMat.

V O B L A S T I  P R O F E S I O N Á L N Í C H Ř E M E S L N Í K Ů 
V E S TAV E B N I C T V Í  P R E Z E N T UJ E C E Y S 
T Ř I  H L AV N Í  „V L A J KOV É L O D Ě“:
TOTAL TECH  je lepidlo a tmel v jednom s jedinečnou tech-
nologií Polymer Total 3. Jedná se o stavební jednosložkový 
hybridní tmel-polymer s přilnavostí polyuretanu a elasticitou 
silikonu v transparentním, bílém i barevném provedení. TO-
TAL TECH vyniká odolností vůči extrémním povětrnostním 
podmínkám, je rezistentní vůči UV záření, neobsahuje roz-
pouštědla a je šetrný k ošetřovaným povrchům. 

MONTACK TEKUTÉ HŘEBÍKY – řada profesionálních lepi-
del pro všechny druhy porézních i  neporézních materiálů 
s vynikající přilnavostí a pevností.

SILIKONY A SILIKONOVÉ TMELY – acetátové tmely nejvyšší 
jakosti se spolehlivou odolností proti plísním, výbornou 

přilnavostí a dlouhou životností (až 5x vyšší). Silikony jsou roz-
děleny do několika řad podle použití (například Silikon Stop 
Plísním, Kamnářský tmel nebo Silikon Univerzální apod.). 
Novinkou mezi produkty je SELLAFLEX POLYURETANOVÝ 
TMEL jednosložkový určený pro stavebnictví na utěsnění, le-
pení a vyplňování pružných spár a dilatačních spojů. Vyniká 
odolností vůči náhlým teplotním změnám.

Samostatnou skupinou výrobků vhodných pro profesionální 
využití ve stavebnictví jsou CEYS hydroizolační tmely (báze 
koncentrované disperze modifikovaného kaučuku se speci-
álními pryskyřicemi, skelnými vlákny a zpevňujícími látkami) 

a  nátěry (AGUA STOP), doplněné vodotěsnými 
páskami (vhodné pro utěsnění střešních 
krytin, okapů, svodů a potrubí bez tlaku). 
Všechny tyto materiály vynikají 100% 
spolehlivostí vůči průsakům vody, zabra-
ňují tvorbě plísní, jsou elastické, doko-
nale přilnavé a s širokou oblastí použití. 
Sortiment doplňují polyuretanové mon-
tážní pěny ESPUMAX. 

Profesionální řemeslníci při své práci vždy upřednostňují 
jednoduchost a 100% spolehlivost, protože ta se jim boha-
tě vyplatí. Lepidla nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou. 

Profesionální stavební lepidla musí proto pevně držet, snadno se 
zpracovávat a navíc by měla být maximálně rychlá, protože čas 
hraje na stavbě vždy velkou roli. Profesionálové proto ocení nové 
produkty značky CEYS: TEKUTÉ HŘEBÍKY MONTACK. 

Ačkoliv tekuté hřebíky nejsou na trhu žádnou novinkou, 
CEYS nyní představuje MONTACK ve zcela nové a revoluč-
ní receptuře, která přináší zpracovatelům nejednu přida-
nou hodnotu. TEKUTÉ HŘEBÍKY MONTACK zaručí extrémní 
počáteční přilnavost, rychlejší přilnutí než kdykoliv předtím 
a maximální odolnost, která je deklarovaná hodnotou 400 
kg na 10 cm². 

Tekuté hřebíky Montack vděčí za své vynikající vlastnosti 
inovační technologii XTRA GRIP TECHNOLOGY, díky kte-
ré rozvětvená polymerní báze lepidla vytváří trojrozměrnou 
síťovou strukturu, jež vytvoří mezi oběma spojovanými mate-
riály dokonale pevný spoj. 

Tekuté hřebíky lepí všechny porézní i neporézní materiály, 
to znamená dřevo, kov, plast, 
keramiku apod. Budete-li po-
třebovat rychle a pevně přilepit 
obklad, parapet, sokl apod., stačí 
několik vteřin podržet a  pevný 
spoj je hotov. Čas je odvislý od 
hmotnosti lepeného materiálu, 
přičemž maximum je 10 vteřin! 

N OVÁ P O K R O KOVÁ T E C H N O L OG I E B Y L A 
P O U Ž I TA U 4 N OV ÝC H V Ý R O B K Ů C E Y S: 

LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ – maximální odolnost, vyšší přilnavost, 
nejvyšší rychlost

LEPÍ VŠE NEVIDITELNĚ – vyšší přilnavost a odolnost, rych-
lost a maximální transparentnost (není vidět)

Sortiment doplňuje MONTACK LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ s po-
silující síťkou (19 mm široké oboustranně lepicí pásky) napří-
klad vhodné pro lepení LED pásků, a MONTACK LEPÍ VŠE 
ODSTRANITELNĚ – určeno pro domácí použití.
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SCRIGNO
STAVEBNÍ POUZDRA 
PRO POSUVNÉ DVEŘE

D A L Š Í  I N F O R M A C E  
W W W . S C R I G N O . C Z

Komfort bydlení je to, co v určité dosažitelné míře požadujeme, byť může 
mít pro každého tento pojem zcela odlišné parametry. Avšak jedno je spo-
lečné – komfortní bydlení je založeno především na prostoru. Užívat si co 

nejvíce volného prostoru s vědomím, že jediným pohybem si kdykoli zajistíte sou-
kromí, je velice lákavá věc. V podstatě to může znamenat: mít k dispozici dveře, 
když jsou potřeba, jinak je schovat. Jeden nápad, jeden výrobek. 

ní plechy i ložiska pojezdů. Nosnost pojezdu je až 120 kg. 
Všechny standardní rozměry jsou skladem a v případě aty-
pických požadavků jsou dodávky realizovány během 15 až 
20 pracovních dní.

Na všechna stavební pouzdra STECH výrobce poskytuje 
desetiletou záruku na „kapsy“ a záruku 20 let na pojezdy!
Součástí standardního vybavení pouzder STECH je vše po-
třebné k osazení plných či prosklených dveří. V ceně pouz-
der STECH je zpomalovač dveřního dorazu pro dveře do 
30 kg váhy, tzv. Slow Soft.

Za tímto nápadem společnosti Scrigno, výrob-
cem stavebních pouzder pro posuvné dveře, jsou 
nejen roky práce na konstrukci a důležitých detai-
lech, ale i odpovídající technické zkoušky a roky 
praxe. Nápad umožnil v roce 1989 zahájení výroby 
prvního modulárního systému v  průmyslovém 
měřítku. Pouzdra pro posuvné dveře zazname-
nala poměrně rychle neobyčejný úspěch. 
Jejich potenciál a vlastnosti ocenili nejen 
architekti, ale především zákazníci – firmy 
i domácnosti. 

V současné době je firma Scrigno ve vý-
robě a  prodeji stavebních pouzder pro 
skryté posuvné dveře  světovým lídrem. 

Produkty Scrigno se s úspěchem vyvážejí 
do 16 zemí světa s ročním prodejem 380 tisíc 

kusů stavebních pouzder. Na českém trhu půso-
bí firma od roku 2014 a má sídlo v Praze. 

S TAV E B N Í  P O U Z D R A S T E C H
Mezi nejprodávanější a  nejrozšířenější patří sta-
vební pouzdro STECH. Za úspěchem tohoto vý-
robku i na českém trhu stojí vysoká kvalita pro-
vedení, široká nabídka standardních rozměrů 
a  propracované detaily, které vyniknou při kaž-
dodenním používání. Samozřejmostí jsou kvalit-

S TAV E B N Í  P O U Z D R A G O L D 
Stavební pouzdra oblíbené řady Scrigno GOLD jsou vy-
ráběna z  vysoce kvalitních materiálů a  splňují certifikaci 
podle normy UNI EN ISO 9001. Firma Scrigno zaručuje, že 
plech stavebních pouzder Gold nepodlehne korozi – a to 
po celou dobu jejich životnosti. Plech je potažen antiko-
rozním materiálem Aluzinc. Posuvný systém je tvořen dvo-
jicí vozíčků, které jsou opatřeny průmyslovými ložisky. 

Nabídka stavebních pouzder Scrigno GOLD je natolik širo-
ká, že dokáže vyřešit každou situaci. Architekt tak má zcela 
volnou ruku ke kreativitě a budoucí spokojenosti zákazní-
ků. Pouzdra Scrigno GOLD lze bez problémů zabudovat 
jak do zděné příčky, tak do sádrokartonové konstrukce. 
Pouzdra Scrigno GOLD najdou uplatnění v obývacích po-
kojích, ložnicích, koupelnách, kuchyních atd. 

Záruka na kapsu stavebního pouzdra je celoživotní, záruka 
na posuvný systém je 20 let.
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JDEME S DOBOU,  
I BETONOVÁ DLAŽBA SE MĚNÍ

K D E  N Á S  N A J D E T E ?  
N A  A D R E S E  

W W W . F I S C H E R - C Z . C Z

OD HMOŽDINKY  
AŽ PO CHYTRÉ 

KOTVENÍ 
Troufám si říci, že je prakticky nemožné, aby existoval řemeslník 
nebo i kutil, který by se nesetkal s hmoždinkou. Na první pohled 
absolutně jednoduchým produktem, který však udělal kdysi 
pořádnou díru do světa a změnil navždy filozofii spojování. Za 
geniálním nápadem stojí Artur Fischer, který v roce 1948 založil 
firmu Artur Fischer GmbH & Co. KG. Sám zakladatel firmy se 
stal držitelem více než 1100 patentů. Původně ryze německá 
firma se postupně rozrostla a expandovala, zejména když spo-
lečnost v roce 1980 převzal syn Klaus Fischer. V současné době 
má firma fischer international s.r.o. na kontě už více než 8700 
patentů! Nejznámějším výrobkem se stala dnes již legendární 
hmoždinka fischer S. Od roku 1997 společnost fischer interna-
tional s.r.o. podniká i na českém trhu. 

Z Á S A D N Í P R O D U K T Y F I S C H E R
Fischer international s.r.o. rozděluje své výrobky do 4 divizí. 
Předně jsou to hmoždinky, dále skupina Automotive systems,  
fischertechnik (hračky) a Consulting. Divize hmoždinek se ná-
sledně dělí na klasické plastové hmoždinky, ocelové kotvy 
a chemické kotvy. „Počátek firmy je jednoznačně spjat 
se systémem lehkého kotvení, což zname-
ná s  klasickými hmoždinkami,“ říká jed-
natel fischer international s.r.o. Ing. Jiří 
Kyncl. „Velký zlom v  kotvení nastal 
příchodem chemické kotvy, která 
znamenala obrovskou pomoc při ře-
šení mnoha problémů při kotvení nej-
různějších materiálů a komponentů.“ 
Na trh byla uvedena v  80. letech, ale 
v Česku se výrazně prosadila díky velké 
snaze zastoupení fischer international 
s.r.o. až po roce 2000. 

N E J V Ě T Š Í  B E N E F I T Y 
P R O D U K T Ů F I S C H E R
„Základem úspěchu společnosti 
fischer international s.r.o. je vlast-
ní sofistikovaný vývoj a know-how 
postavené na obrovských praktic-
kých a  technických znalostech,“ 
říká Ing. Jiří Kyncl. Pro zajímavost: fis-
cher international  s.r.o. vyrábí přes 8 
tisíc hmoždinek za minutu 24 hodin 
denně. Ve speciální testovací míst-

nosti, kde se simulují nejrůznější podmínky, jsou do beto-
nu aplikovány hmoždinky se závažím již přes 50 let a stále 
pevně drží! „Čím se liší naše hmoždinka od konkurence? 
Díky konstrukci a  použitému materiálu poskytují hmož-
dinky fischer při montáži unikátní zpětnou vazbu a  díky 
této vlastnosti řemeslník dokáže pocitově snadno určit 
moment, kdy je hmoždinka spolehlivě aplikovaná. Tu cha-
rakteristickou ‚zpětnou vazbu‘ žádný jiný materiál nemá.“ 
Čili hlavním benefitem je lehkost, čitelnost, rychlost a jedno-
duchost při montáži.

P O D P O R A P R O D E J E
Společnost fischer international s.r.o. je proslulá nejen vy-
sokou technickou kvalitou a obrovskou pestrostí svých vý-
robků, ale také důrazem na vzdělávání a podporu prodeje 
svých zákazníků. Velkým bonusem je technické poraden-
ství. „Řemeslníci se na stavbách setkávají s nejrůznější-
mi problémy, a proto je pro ně důležitá naše technická 
a  poradenská podpora. Nejde jen o  radu po telefonu, 
ale máme k dispozici tým techniků operujících po celé 
republice, kteří jsou schopni na základě sondáže u kon-
krétní stavby navrhnout to správné řešení,“ zdůrazňuje 
Ing. Jiří Kyncl. 

N OV I N K A N A T R H U
Jednoznačným trendem ve stavebnictví je zjednodušová-

ní technologických procesů. K tomu přispívá i neustále 
se vyvíjející technika spojování, která reaguje na nové 
materiály, ale také na potřeby řemeslníků. Novým 

produktem fischer international s.r.o. je řada hmož-
dinek DUO-Line. Jedná se o hmoždinky vyrobené 
ze dvou materiálů různých vlastností, které samy 
rozpoznají, jestli se nachází v děrovaném, plném 
nebo deskovém materiálu, a  podle toho se mu 
přizpůsobí. „Tato inovace je dalším krokem ke 
značnému zjednodušení a zrychlení stavby. Do 

budoucna se dá předpokládat, že budeme mít 
natolik ‚chytré kotvy‘, které v  případě nějakých 

nepředvídatelných situací v  materiálu samy vy-
šlou signál, že se něco děje. To bude mít obrovský 
bezpečnostní dopad například u staveb typu ja-
derné elektrárny apod.,“ uzavírá Ing. Jiří Kyncl. 

L A KOVÁ N Í J E N E J N OV Ě J Š Í M 
T R E N D E M V O B L A S T I  Z U Š L E C H ŤOVÁ N Í 
P OV R C H Ů B E TO N OV É D L A Ž B Y
Společnost BEST letos představila novou generaci povrchových 
laků ULTRA UV společně s novou technologií nanášení laku na 
povrch dlažby. Původně tato technologie pochází z nábytkář-
ského průmyslu. Nová linka na úpravu povrchu dlažeb je schop-
na vyhodnotit rozměr, výšku a množství dlažby. A na základě 
těchto informací automaticky nanášet potřebné množství laku 
ve dvou vrstvách. Tato technologická chlouba je svého druhu 
jediná v Česku. Díky této technologii získává betonová dlažba 
diametrálně odlišné vlastnosti od klasických betonových dla-
žeb. Je to především odolnost při styku s nečistotami, snadnější 
čištění a vyšší odolnost dlažby proti mechanickému poškození.

V E L K É F O R M ÁT Y,  N E P R AV I D E L N É 
S K L A D B Y A P R O L Í N Á N Í  V Í C E B A R E V
Největším trendem dnešní doby jsou dlažby s rovnými tva-
ry a dokonalým povrchem. Právě to Vám mohou nabídnout 
například dlažby BEST – BELEZA a BEST – BELISIMA. Kombi-
nace několika velikostí čtvercových a obdélníkových kamenů 
dokonale vynikne při pokládce řádkové skladby. Tímto způ-
sobem položená dlažba působí moderním dojmem a hodí 
se do každé zástavby.

Pro příznivce jednoduchých formátů může být zajímavá 
dlažba BEST – PERSINO. Jedná se o  kámen s  rovným po-
vrchem a v několika barevných variantách. Oba tyto druhy 
dlažeb je možné opatřit již zmiňovaným lakem ULTRA UV. 

K A M P O U Ž Í T D L A Ž B U S P OV R C H E M U L T R A U V?
Lakem ošetřená dlažba své místo nalezne nejčastěji pod per-
golou a na terase. Skvrny od jídla či nápojů snadněji vyčistíte 
a navíc je dlažba chráněná před oděrem způsobeným za-
hradním nábytkem. Kam se však dlažba s povrchem ULTRA 
UV nehodí, je bezprostřední blízkost bazénů. Namočený po-
vrch je kluzký a mohlo by dojít k nepříjemnému pádu. 

P Ř I J ĎT E S I  P R O H L É D N O U T 
V Ý R O B K Y N A V L A S T N Í  OČ I .
Tradičně se účastníme mezinárodního stavebního 
veletrhu For Arch, kde máme již po několikáté mimo-
řádnou prezentaci těch nejkrásnějších a  nejžádaněj-
ších výrobků. Letos se výstava koná ve dnech 17.–21. 9. 
v areálu výstaviště Praha-Letňany, stánek BEST najdete 
v hale č. 1. Těšíme se na vás! 

Časy, kdy byl beton synonymem šedivých, depresivně vyhlížejících paneláků, je už naštěstí pryč. Nyní vnímáme 
beton jako příjemný doplněk našich zahrad. Právě beton se proměňuje v okrasné dlažby používané nejen u lu-
xusních domů, ale i na mnoha náměstích v Česku. 
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ZNÁMÝ VÝROBCE – NOVÝ ETICS

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY 
CAPATECT STANDARD
Společnost Caparol patří k největším evropským výrobcům nátěrových hmot a  je lídrem na německém a ra-

kouském trhu značek pro profesionály. Na českém trhu působí od roku 1994 a  v  letošním roce slaví 25leté 
výročí.

▲ Pevná vědra s omítkou mají pro lepší manipulaci dvě postranní držadla. 
Omítky lze libovolně tónovat podle více než sta barevných kolekcí.

W W W . C A P A R O L . C Z

Vzhledem k  tomu, že klade velký důraz na kvalitu materi-
álů včetně komplexního servisu a poradenství, řady klientů 
a spokojených koncových zákazníků se neustále rozšiřují.

Představovat Caparol jako výrobce tepelně izolačních sys-
témů jistě netřeba. Byl první, kdo tepelně izolační systém 
v roce 1957 vyrobil, a od té doby je na špičce jak v realizované 
ploše, tak především v inovacích.

Aby si mohli snáze vybrat i privátní uživatelé a malé stavební 
firmy, byly do sortimentu nově zavedeny dva systémy s pře-
hledným a jasným užitím, ale i s dobrými technickými vlast-
nostmi. Jedná se o systémy Capatect Standard A a Capatect 
Standard B. Rozdíl mezi nimi je pouze v použitém izolantu, 
a označení vyjadřuje také třídu reakce na oheň systému: Sys-
tém A je s minerální vatou, systém B s polystyrenem. Certifi-
kace podle ETAG 004 je samozřejmostí.

Oba systémy jsou jednoduché – obsahují jedno lepidlo, jed-
nu univerzální lepicí a  armovací hmotu, jednu výztužovou 
tkaninu a dvě omítky – akrylátovou a silikonovou. Při volbě 
skladby prakticky nelze udělat chybu. 

Důležitou vlastností je dobrá zpracovatelnost materiálů. 
Především omítky mají speciálně vybrané kamenivo, aby se 
snadno aplikovaly a aby výsledný efekt byl stoprocentní. A to 
je důležité nejen pro kutily, ale i pro stavební firmy, které tím 
zvyšují produktivitu práce. Výsledné dílo je vždy perfektní.
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A K T U Á L N Í  T I P  P R O  N O V O U 
T O P N O U  S E Z Ó N U

V Ý H O D N É  V Y T Á P Ě N Í 
P R O P A N E M

• Vytápění propanem je osvědčený, komfortní 
a  bezpečný systém, který díky svým benefi-
tům dokáže i v dnešní době směle konkurovat 
nejen elektřině, ale i poslední dobou preferova-
ným tepelným čerpadlům. Zásadní a stěžejní 
výhodou tohoto systému jsou nízké pořizovací 
náklady pro všechny skupiny zákazníků, které 
nejvíce vyniknou v  případě porovnání počá-
teční investice u pořízení tepelných čerpadel. 
Vlastní náklady na provoz vytápění propanem 
nebo u větších požadovaných výkonů propan-
-butanem jsou jen mírně vyšší než u  použití 
zemního plynu. 

• Společnost Tomegas poskytuje všem svým 
zákazníkům nejen výhodné podmínky pro-
nájmu zásobníků, ale i  velmi výhodné ceny 
propanu popř. propan-butanu pro vytápění, 
kdy zejména doplnění zásobníků v letním ob-
dobí zlepšuje ekonomiku nákladů celoročního 
vytápění nebo ohřevu teplé vody.

• Samozřejmostí ze strany společnosti TOME-
GAS je péče pro všechny zákazníky, kteří mo-
hou využívat nejen podporu ze strany zku-
šených obchodně-technických zástupců, ale 
i mnoha dalších spolupracovníků nebo partne-
rů společnosti TOMEGAS.

• Pro vytápění rodinných domů se nejvíce po-
užívá zkapalněný propan, který je nejčas-
těji uskladněn v  zásobnících pro maximální 
množství 2700 l nebo 4850 l propanu dle 
požadovaného výkonu. Zásobníky se instalují 
jak v podzemním, tak zejména v nadzemním 
provedení, kdy společnost TOMEGAS nabízí 
zákazníkovi veškerý servis v oblasti bezpečnosti 
a komfortního užívání po celou dobu životnosti 
instalovaného systému. Denní náklady na veš-
keré poskytnuté služby ze strany společnosti 
TOMEGAS v  řádu několika korun na den jsou 
zajímavou volbou pro všechny zákazníky uva-
žující o komfortním, ekonomickém vytápění se 
všemi pozitivními aspekty pro životní prostředí. 

• Také v  průmyslových provozech nachází pro-
pan respektive propan-butan široké uplatně-
ní, a to nejen v oblasti vytápění budov, ale také 
jako zdroj energie pro nejrůznější provozy ve 
sklářském, chemickém i dřevozpracujícím prů-
myslu a v energetických provozech.

• SPOLEČNOST TOMEGAS JE TADY VŽDY PRO 
VÁS, ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS.

D A L Š Í  I N F O R M A C E  M Ů Ž E T E 
N A Č E R P A T  T A K É  N A  
W W W . T O M E G A S . C Z

P R O PA N-B U TA N V T L A KOV ÝC H L A H V Í C H
Společnost TOMEGAS je především tradičním dodava-
telem zkapalněných plynů, jako je propan, propan-bu-
tan, ale v posledních několika letech rozšiřuje nabídku 
zákazníkům i o  technické plyny, které nacházejí uplat-
nění v dalších průmyslových odvětvích a službách. 

Nabídka produktů společnosti TOMEGAS pokrývá všechny 
potřeby zákazníků od klasických dodávek propan-buta-
nu nebo propanu v tlakových lahvích, kde mají zákazníci 

Společnost TOMEGAS je na českém trhu zkapalně-
ných ropných plynů již více jak 20 let. Postupem 
času se rodinná společnost s ryze českým kapitálem 

vypracovala na pozici jednoho z nejvýznamnějších doda-
vatelů na trhu s propan–butanem, a to nejen v ČR, ale i na 
Slovensku. Filozofií společnosti je, podle slov Pavla Tomeč-
ka mladšího, individuální a poctivý přístup ke každému zá-
kazníkovi, který hledá partnera na pokrytí svých potřeb na 
trhu s propan–butanem. 

Zajímavým artiklem vhodným pro nejrůznější průmyslové 
a obchodní provozy jsou ocelové nebo kompozitní a hliní-
kové lahve určené pro pohon vysokozdvižných vozíků, kte-
ré zaručí zákazníkovi bezproblémový a hlavně ekologický 
provoz. Velmi výhodná je i ekonomika provozu VZV s po-
honem čistého propanu, kde náklady na provoz VZV jsou 
až o 40 % nižší oproti provozům využívajícím akumulátory.
 
S Í T Č E R PAC Í C H S TA N I C L P G
V době, kdy společnost zásadně mění a přehodnocuje svůj 
postoj k přírodnímu bohatství, je ekologie dopravy jedním 
ze stěžejních témat současnosti. Pohon automobilů s vy-
užitím LPG je stále zajímavá a ekonomická alternativa ke 
standardním palivům. Nízké emise, podstatně nižší cena, 
rychlé tankování, to jsou stěžejní benefity tohoto systému. 
Společnost TOMEGAS v této souvislosti provozuje 45 vlast-
ních čerpacích stanic s LPG a navíc je významným doda-
vatelem LPG do maloobchodní sítě čerpacích stanic LPG 
v  ČR. Kvalita LPG dodávaného společností TOMEGAS na 
trh je pod neustálou kontrolou vlastní laboratoře sledují-
cí významné parametry LPG a výběr dodavatelů LPG (ze-
jména německých rafinerií) zaručují nadprůměrný dojezd 
vozidel s pohonem na LPG i jejich bezproblémový nízko-
nákladový provoz. 

možnost vybrat si podle potřeby některou z  nabízených 
velikostí tlakových lahví od 2 do 33 kg.

Ocelové tlakové lahve společnosti TOMEGAS patří k  těm 
nejkvalitnějším na trhu. Naplněné lahve jsou opatřeny spe-
ciální jednorázovou plombou, která konečnému spotřebi-
teli garantuje deklarovanou hmotnost náplně a současně 
také zaručuje bezpečnost při manipulaci a používání při 
vlastním provozu. Koneční spotřebitelé mají na výběr více 
jak tisíc prodejních míst v ČR, kde je možné plyn v tlako-
vých lahvích zakoupit. 

Význam široké a  dostupné obchodní sítě společnosti 
TOMEGAS se zvýšil v době, kdy neustále roste popularita 
grilování v  letním období a  plynové grily se staly rovno-
cennou alternativou klasických grilů na dřevěné uhlí. Na 
tento vývoj zareagovala společnost TOMEGAS uvedením 
5kg propanové lahve na trh v  ČR, která se velmi rychle 
stala jednou z  nejprodávanějších. Současně s  grilováním 
roste i poptávka po tlakových lahvích určených do teraso-
vých ohřívačů, jež zpříjemňují a prodlužují pobyt na tera-
se nebo zahradě domu i v chladnějších dnech. Nemluvě 
o komerčním využití například na zahrádkách restaurací 
a kaváren.

TOMEGAS 
– NÁVRAT 
K TRADICI
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SPOLEHLIVÝ 
DODAVATEL 
KOMÍNŮ

BAUMIT PRO KREATIVNÍ 
ARCHITEKTURU FASÁD

U M O Ž N Ě T E  I   V Y  S V Ý M 
Z Á K A Z N Í K Ů M  V Y U Ž Í T 

K O M Í N  N A  1 0 0  % .

▲ Přívod vzduchu 
ke spotřebiči 
umožňují kanály 
mezi izolací 
a pláštěm komína

Komínové systémy představují v celkovém portfoliu staveb-
nin relativně malou, nicméně z hlediska vztahu se zákazní-
kem důležitou součást nabídky. Způsob prodeje komínů se 
díky vývoji spotřebičů a domů jako takových postupně mění 
z prodeje skladových sestav směrem k individuálním návr-

hům a dodávkám na zakázku. Správný návrh komínu 
by měl vedle volby typu a průměru komínu zároveň 

zohledňovat charakter stavby a zvolit odpovídající 
a dostatečně bezpečný způsob začlenění komína 
do stavby. Právě v této souvislosti je důležité umět 

zákazníkovi dodat funkční a bezpečné řešení 
a  přitom minimalizovat pracnost vyříze-
ní celého obchodního případu. Protože 
se jedná o  poměrně specifickou oblast, 
osvědčil se v praxi režim spolupráce se spo-

lehlivým dodavatelem.

Takovým osvědčeným dodavatelem je firma 
CIKO s.r.o. a  jejich tým technických zástupců, 
kteří jsou schopni každý komín řešit jako indi-
viduální, ale komplexní návrh. V  sortimentu 
firmy CIKO je kompletní nabídka zděných i ne-
rezových komínových systémů, bezpečnostní 
prostupy a široká škála příslušenství. CIKO proto 
dokáže vykrýt jakýkoliv typ poptávky na komín 
včetně sanace a poskytnout k zakázce potřeb-
ný servis. Zjednodušeně řečeno stačí předat 
požadavek zákazníka na obchodního zástupce 
CIKO, který vyřeší technickou stránku požadav-
ku, vykomunikuje vše potřebné a zpracuje na-
bídku. CIKO navíc vyřeší komín i v případě po-
slední dobou hodně diskutovaných požadavků, 
jako je například Blower-door-test nebo přívod 
spalovacího vzduchu ke spotřebiči.

Komínové systémy, které řeší přívod spa-
lovacího vzduchu komínem, jsou typic-
kým příkladem unikátního řešení reagu-
jícího na požadavky trhu. Krby a kamna 
spalující vzduch z  místnosti nahrazuje 
dnes většina výrobců moderními spo-
třebiči se sáním vzduchu z exteriéru. Při 
řešení přívodu vzduchu v rámci komí-
nového tělesa je oproti kanálu pod zá-
kladovou deskou navíc výhodou přede-
hřátí spalovacího vzduchu a jednodušší 
příprava stavby. To potvrzuje i výrazný ná-
růst poptávky po těchto systémech, jak 
ve variantě CIKO TEC, tak CIKO PRAKTIK. 
Vlastní propojení komínu a spotřebiče je 
dle potřeby možné zvolit z  boku nebo 
spodem, viz obrázek.

Pomocí běžného nářadí, 
jakým je například zubová 
stěrka, nerezové hladítko, 
molitanové hladítko, vále-
ček, malířská štětka nebo 
fládrovací podvalek, lze vy-
tvořit opravdu jedinečné 
povrchy na fasádě domu. 
Pro zvýraznění struktury fa-
sády lze využít i  různé od-
stíny lazurních nátěrů nebo 
dodat lesk pomocí nátěrů 
s metalickým efektem. 

A  jak je to jednoduché a  co je trendy jsme se zeptali 
projektového specialisty firmy Baumit spol. s  r.o. pana 
Ing. arch. Karla Kladívka.

Jaké jsou aktuální trendy v povrchových úpravách 
fasád?
Poslední dobou se v  kontaktním zateplování architek-
ti pouští do zajímavých kreativních struktur. Trendy je 
stále pohledový beton. Ať už hladký či různé varianty 
hrubého betonu. Co se objevuje stále častěji jsou hlad-
ké broušené povrchy ve světlých i v tmavých odstínech. 
Oproti tomu se kombinují s hrubšími strukturami např. 
drážkované povrchy v  různých stylech a barevných od-
stínech. Baumit umí dodat až 888 odstínů, ze kterých si 
vybere opravdu každý.

Takže tmavé povrchy nejsou problematické?
Baumit má již takové technologie, které toto umožňují, 
aniž byste se museli bát, že vzniknou vady kontaktního 
zateplení. Důležité je ovšem dodržení technologických 
předpisů. 

Když se bavíme o dodržování 
předpisů, jak pomáháte realizátorům 
v případech těchto kreativních 
struktur?
Jsme schopni udělat proškolení pro konkrétní strukturu. 
Pod dohledem našich zkušených aplikačních techniků 
přímo na stavbě, kde dochází k realizaci.

Opravdu je zpracování těchto povrchových úprav 
jednoduché?
Ano. Tyto povrchy lze zpracovávat v  několika jednodu-
chých krocích, takže se nikdo realizace obávat nemusí.
realizace. Máme zpracované technologické postupy na 
jednotlivé techniky i  realizační videa, která lze shléd-
nout na internetu.

A co by měl člověk, který chce mít tvář svého domu 
zajímavou,  udělat pro to, aby došlo k úspěšné realizaci?
Doporučuji, aby nás kontaktoval, abychom společně 
zrealizovali jeho představu v  reálný vzorek fasády v da-
ném odstínu a  následně vše sladili s  realizační firmou. 
Firmu můžeme doporučit, anebo proškolit firmu stáva-
jící. Následně při realizaci poskytujeme podporu ve for-
mě konzultací na místě stavby. Po dodržení všech po-
stupů dojde k úspěšnému vyhotovení povrchu a tím i ke 
spokojenosti investora. 

Nechte vy niknout  architekturu svého domu 
pomocí  kreat iv ních struktur  fasádních omítek 

Baumit  a   buďte jedineční  a   výj imeční . 
Př i jďte se  přesvědčit  na výstavu For  Arch  
17. –21 .  zář í  2019  na stánek Baumit .

Velmi častou a oblíbenou povrchovou úpravou fasád byl kdysi stříkaný a následně škrábaný břizolit. Byl k vidění na 
každém rohu, v každé ulici. S příchodem zateplovacích systémů se začaly na fasádách objevovat škrábané nebo 
rýhované struktury fasádních omítek. Dnes ale není potřeba se omezovat pouze těmito strukturami, když firma 

Baumit nabízí omítku Baumit CreativTop, kterou lze dodat až v šesti různých zrnitostech a až v 654 různých barevných od-
stínech. Pomocí této omítky je možné na fasádě vytvořit jedinečné struktury a vzorky, ať už linkované, kruhové, napodo-
bující dřevo, cihelné zdivo, kamenný obklad nebo beton. 
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NADAČNÍ FOND BIGMAT 
PODPORUJE ADÁMKA
Dalším z projektů, které si pro svou podporu vybral Nadační fond BigMat, je pomoc rodině malého Adámka. 

Možná jste příběh chlapce, který šel na banální operaci nosních mandlí, ale málem v Pardubické nemocni-
ci vykrvácel, zaznamenali v televizi díky dokumentu „Obchod se svědomím“ nebo následně v tisku. Rodiče 

o Adámka pečují nonstop a potřebují nejen finanční, ale i lidskou podporu. A tu jim chceme dát i my. 

Krásnou akci pro Adámka uspořádala naše členská pro-
dejna Daros Profi v  rámci svého firemního dne 1. června. 
Jednalo se vlastně o několik akcí najednou – firemní pre-
zentace byla spojena s dětským dnem a charitativní akcí 
„S  Darosem pro Adámka“. Ten se sobotního setkání, na  
kterém vystoupily skupiny Markýz John a Creedance Revi-
val a dále herec Michal Dlouhý, hudebník Ota Balage, ko-
mik Milan Pitkin a moderátor Martin Pouva, také s rodiči 
osobně zúčastnil. Podařilo se vybrat krásných 21  268 Kč. 
Kromě přítomných se na této částce významně podíle-
li členové Československého lva a výherci nohejbalového 
turnaje, kteří se ve prospěch Adámka vzdali peněžité od-
měny. Podstatné ale bylo i vědomí, že rodina není sama, 
že je spousta dobrých lidí, kteří jim chtějí pomoci, aby 
mohli normálně žít. 

A takovou pomoc jim můžete vyjádřit i vy. Nadační fond 
BigMat shromažďuje peníze pro Adámka až do konce le-
tošního roku. Počítá se každá koruna. Za jakýkoli váš pří-
spěvek předem děkujeme. 

N A D A Č N Í  F O N D 
B I G M A T  C Z

• ČÍSLO ÚČTU PRO PŘÍSPĚVKY  
PŘÍMÉ POMOCI ADÁMKOVI: 

115-8743160247/0100
• VARIABILNÍ SYMBOL: 

201202
• FINANČNĚ MŮŽETE POMÁHAT VYBRANÝM 

PŘÍBĚHŮM TAKÉ NA WWW.DARUJME.CZ

P Ř I S P Ě J T E  A D Á M K O V I  I   V Y . 
P O Č Í T Á  S E  K A Ž D Á

 K O R U N A .  D Ě K U J E M E ! 

SOUTĚŽ O PALETU 
SÁDROKARTONU MÁ 
SVOU VÍTĚZKU
V prvním čísle Big News jsme vyhlásili soutěž o paletu 
sádrokartonových desek Diamant, kterou do soutěže 
věnovala firma Knauf. Soutěž probíhala od prosince do 
února, ale výhru jsme předávali až nyní v probíhající sta-
vební sezóně. Vítězkou je paní Eliška Kratochvílová, které 
její cenu předal František Jiřík, zástupce prodejny BigMat 
v Horusicích u Veselí nad Lužnicí (Stavocentrum FPS). Vý-
herkyně už má sádrokarton doma a určitě se jí bude ho-
dit na právě probíhající stavbu rodinného domu v obci 
Vlkov nad Lužnicí. 

POROTA BIGMAT INTERNATIONAL ARCHITECTURE 
AWARD HODNOTÍ PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY
Do letošního 4. ročníku BigMat International Architecture 
Award (BMIAA) přihlásili autoři celkem 600 soutěžních prací, 
z toho 34 je z České republiky. Odborná porota, jejímž členem 
je i český zástupce Prof. Ing. arch. Petr Pelčák, o kterém jsme 
psali minule, v současnosti vybírá ta díla, která výrazným způ-
sobem přispěla k soudobé architektonické kultuře v zúčast-
něných zemích, tedy Belgii, České repub-
lice, Francii, Itálii, Portugalsku, Španělsku 
a na Slovensku. 

Všechna ocenění budou vítězům předá-
na na slavnostním galavečeru konaném 
u  příležitosti Výročního sympozia skupi-
ny BigMat International. Každoročně se 
zástupci členských firem setkávají v  ně-
kterém z architektonicky zajímavých ev-
ropských měst, aby si v rámci pracovních 

i soukromých setkání mohli vyměnit zkušenosti s kolegy z ji-
ných zemí, kde BigMat působí. 

Letošní sympozium proběhne v Bordeaux od 20. do 24. lis-
topadu 2019. Bordeaux leží na jihozápadě Francie, nedaleko 
ústí řeky Garrony do Atlantického oceánu a je hlavním měs-

tem departementu Gironde a regionu Nová 
Akvitánie. Okolní oblast Bordeaux patří 
mezi nejvýznamnější vinařské oblasti nejen 
ve Francii, ale i na světě. Historické památ-
ky i moderní architektura se zde snoubí do 
atraktivního mixu. Přístavní město je i cent-
rem univerzitního a obchodního života. Ga-
lavečer se bude konat 22. listopadu v Palais 
de la Bourse v  historickém centru města. 
O výsledcích soutěže i o sympoziu vás bu-
deme informovat v některém z dalších čísel.

AKCE „NAKUP CHYTŘE S BIGMATEM“ 
BUDE POKRAČOVAT I NA PODZIM
Big Parťák připravuje i pro letošní podzimní měsíce oblíbenou prodejní akci. Sledujte proto náš web, kde se 
v  sekci www.bigmat.cz/nakup-chytre/ dozvíte konkrétní podmínky. Výhodné akční nabídky najdete také 
v podzimním letáku, který bude k dispozici na vybraných prodejnách BigMat od poloviny září. 

Síť prodejen BigMat v České republice se rozrost-
la o čtyři nové členské firmy. Již od února je sou-
částí naší skupiny firma Stavebniny JANÍK  a.s., 
která má celkem 7 prodejen na Severní Mora-
vě, a to v Bruntále, Dolním Benešově – Zábřehu, 
Kobeřicích, Krnově, Opavě, Ostravě a Vrbnu pod 
Pradědem. Od května přibyli další tři noví členo-
vé. Jedním z nich je firma Stavebniny Irmiš s.r.o., 
která sídlí v jihočeském Lišově a v oboru podniká 
již od roku 1992. Firma GALIA s.r.o. dodává sta-
vební materiály klientům v Příbrami a posledním 
nováčkem mezi námi je firma Progress Blansko, 
spol. s r.o. V  příštím roce oslavíme už 10. výro-
čí BigMat v ČR. V současnosti je součástí BigMat 
39 členských firem a celkem 67 prodejen po celé 
republice. 
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BURGER 
HITEM 
GRILOVACÍ 
SEZÓNY
Přiznejme si to upřímně, kdo si v poslední době ne-

dal pořádný burger? Nemyšleno v některém z fast-
foodů, ale opravdový domácí burger z  kvalitního 

hovězího masa v chutné housce s lahodnou náplní? Bur-
gery dnes nabízí skoro každá restaurace a poptávka, zdá 
se, neklesá. To ale neznamená, že si pokaždé pochutnáte. 
Když chcete to nejlepší, pak musíte navštívit specializova-
nou restauraci, nebo si burger udělat sami doma. Grilovací 
sezóna je k tomu ideální. Chutný burger potřebuje hlavně 
kvalitní suroviny, kus fantazie a poctivou přípravu. 

Když Samuel L. Jackson ve filmu Pulp Fiction: Historky 
z podsvětí v jedné scéně hodnotí Big Kahuna Burger, těs-
ně předtím, než oddělá bandu výrostků, kteří ukradli jeho 
šéfovi kufřík zlata, John Travolta na to nic neříká, protože 
tuhle značku nezná. Jak by mohl, režisér a autor scénáře 
Quentin Tarantino si ji totiž vymyslel. Big Kahuna Burger 
v Americe pravděpodobně nenajdete, ale zato si jej může-
te objednat na jídelním lístku bistra Dish v Praze. Podob-
ně jako třeba Cosa Nostru, Salazar a další skvělé burgery 
se jmény inspirovanými slavnými americkými filmy. Šéf-
kuchař bistra Jiří Janouch potvrzuje, že zpočátku hledali 
s majitelem restaurace inspiraci v USA, ale současně si řek-
li, že burgery budou dělat po svém. Dodnes vymýšlejí své 
originální receptury a kombinace chutí. Některé burgery 
se za 7 let existence bistra staly bestsellery a na jídelníčku 
prostě nesmí chybět. O tom, jak se jim daří, svědčí ocenění 
cestovatelského webu Big 7 Travel, který vinohradské bis-
tro Dish ohodnotil jako třetí nejlepší burgrárnu v Evropské 
unii a dvanáctou na světě. 
 
Z Á K L A D E M B U R G E R U J E 
DO B R É M A S O A H O U S K A
Burger se stal symbolem Ameriky a  rychlého občerstve-
ní. Nicméně také za oceánem po čase pochopili, že trend 
správných burgerů je ve fine diningových restauracích. Což 
znamená dělat tuhle klasiku lépe, z kvalitních a čerstvých 
surovin. To platí samozřejmě i pro bistro Dish anebo pro 
domácí výrobu. Základem pořádného burgeru je kvalitní 
hovězí. Doporučujeme Aberdeen Angus z  českého cho-
vu. Na rozdíl od masa určeného pro grilování steaků sta-
čí vyzrálé dva týdny. V bistru Dish nakupují maso u jedné 
rodinné farmy na Šumavě, kde chovají zvířata celý rok na 
pastvě, a je s nimi do poslední chvíle zacházeno s největší 
péčí. Proto také skvěle chutná. Maso je dobré před mletím 
na 10 minut zchladit, protože ve strojku se ohřívá a ztrácí 
malinko chuť. Nejlepší je přední, ale můžeme jej kombi-
novat se zadním. Prostě cílem je umlít dohromady jak li-
bové (80 %), tak tučné (cca 20 %), protože tuk je nositelem 
chuti. Jestliže je maso správně vyzrálé, mele se jen jednou 
na hrubším mlýnku. Pokud si maso nebudeme mlít sami 
doma, nekupujeme mleté, když nevíme, co v něm je! Zá-
sadou je nepřidávat do masa žádné koření nebo dochu-

covadla. Maso potřebuje pouze pepř a sůl. Což platí stejně 
u  steaku. Před grilováním by mělo mít pokojovou teplo-
tu. Grilujeme na rozpáleném grilu 2 až 3 minuty z každé 
strany, čímž dosáhneme stupně propečení medium. Na 
začátku grilování placku (cca 1,5 cm vysokou), která kopíru-
je tvar bulky, malinko přitlačíme, aby se nevyboulila. Maso 
otáčíme zásadně jen jednou! 

JA K P Ř I P R AV I T H O U S K U?
Bulka – burgerová houska – by měla být dle rady šéfkucha-
ře bistra Dish podobná máslovým brioškám. Zlatavé bulky 
jsou nejlepší, jsou masité, takže dokáží pojmout větší množ-
ství tekutin, šťávy a majonézy. Taková bulka připomíná tro-
chu vánočku nebo klasický loupák. Chuť je malinko naslád-
lá, ale ne zas moc. Houska se musí samozřejmě toustovat, 
aby se nejen prohřála, ale aby se plocha v místě řezu zatáh-
la, a majonéza nebo jiná omáčka, kterou bulku potíráme, 
na ní pěkně držela. A teď je čas burger dodělat. Grilované 
maso by mělo být dole a  výběr dalších ingrediencí je na 
vaší fantazii. Začít můžeme třeba tím, že na maso položíme 
plátek sýra a slaninu opečenou dokřupava na závěr grilová-
ní. Sýr se tak krásně rozpustí. Bulku potřeme připravenou 
omáčkou a  doplníme například chilli papričkami, opeče-
nou cibulkou, rukolou, rajčaty apod. V restauraci Dish radí 
skoro všechny ingredience včetně zeleniny nejprve krátce 
tepelně upravit – například na grilu. 

DO M ÁC Í  H R A N O L K Y
Tradičním doplňkem jsou domácí hranolky z  čerstvých 
brambor s  minimem škrobu. Proto se vyplatí vhodné 
brambory nakrájet na hranolky a dát je na noc do vody, aby 
se škrob ještě vyplavil, a pak je teprve zpracovat. Naprosto 
skvělou chuť získají tím, že je smažíme dvakrát. Nejprve je 
předsmažíme, necháme vychladnout a pak je těsně před 
jídlem doděláme 3 až 4 minuty. Získají tak krásnou zlatou 
barvu a křupavou chuť. Skutečná vychytávka hodná fajn-
šmekra je přidat do klasického rostlinného oleje trochu 
hovězího loje. Pak je chuť hranolek prostě úžasná.

I N S P I R AC E N A Z ÁV Ě R
Avokádová omáčka, kterou použijeme do burgeru, a mů-
žeme v ní pak namáčet i hranolky. Potřebujeme najemno 
nastrouhanou bílou cibuli, jedno zralé avokádo, majonézu, 
3 až 4 cherry rajčata (zbavená jader a slupky), lžičku čers-
tvého nasekaného koriandru, lžičku limetkové šťávy, strou-
žek česneku, sůl a  jednu chilli papričku zbavenou jader. 
Ručním mixérem všechny ingredience rozmixujeme na 
hutnou omáčku. Množství majonézy a velikost chilli volí-
me dle chuti. Pro 4 burgery obvykle stačí zhruba 4 polév-
kové lžíce majonézy. Před podáváním nechte majonézu 
minimálně 2 hodiny odpočinout. Maso i bulku připravíme, 
jak bylo uvedeno výše, a nezapomeneme na slaninu, sýr 
a rajčata.

Z  menu bistra Dish osobně doporučuji Chilli Shack 
s  hovězím masem, ementálem, čedarem, smaženou 
cibulkou, slaninou, naloženými chilli papričkami a sla-
ninézou. K tomu domácí hranolky s  limetovo-chipotle 
majonézou a samozřejmě pivo. 
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 –  Z Á B A V A  –  –  Z Á B A V A  – 

ČESKÝM RÁJEM 
NA KOLE
Jsou cyklistické lokality a trasy, které si oblíbíte na první dobrou. Samozřej-

mě k nim patří Šumava, Křivoklátsko, Krušné hory a také Český ráj. Alespoň 
z mého pohledu. Český ráj je ale přece jen trochu jiný než společně jme-

nované. V Českém ráji totiž najdete nejen pěkné stoupáky a příjemné sjezdy, ale 
také přírodu, samozřejmě pískovcové skály a hlavně památky. Tak třeba zámek 
Hrubá skála, hrad Valdštejn, zříceninu hradu Trosky nebo nejzachovalejší gotický 
hrad v Čechách – Kost. A co třeba Rovensko pod Troskami? Míst, která stojí za ná-
vštěvu, je v Českém ráji skutečně hodně. Z toho vyplývá jedno – do Českého ráje se 
budete muset pravidelně vracet, nebo tam strávit celou dovolenou. 

Z Ř Í C E N I N A  G O T I C K É H O 
H R A D U  T R O S K Y  P Ř I P O M Í N Á 

Č E R T O V Y  R O H Y .

Jednodenními cyklistickými výlety Českým rájem může-
te navštívit některá vybraná a  vámi oblíbená místa. My 
jsme si protentokrát vybrali trasu kolem 32 km, takže nic 
náročného. Startovním cílem se stalo parkoviště u rybní-
ka Vidlák, z mého pohledu strategické místo. Jednak tam 
nebývá tak přeplněno a  v  místní restauraci se lze před 
jízdou „občerstvit“. My tomu říkáme porada a  jedno pivo 
do kopců nemůže uškodit. Tak konečně do pedálů směr 
Hrubá Skála. 

Cesta na zámek Hrubá Skála není náročná a vede po cyk-
listické trase 4078. Kdo je zde poprvé, může být trochu 
zmatený tím, že Hrubá Skála je všude kolem. Je to proto, 
že obec Hrubá Skála se skládá z osmi osad. Jakmile vyje-
deme z údolí a začneme stoupat, lesy zhoustnou a obje-
ví se první skály. Romantický zámek, který postavil v roce 
1350 Hynek z  Valdštejna, leží na samém okraji skalního 
masivu. Za 25 korun 
můžete i  s  kolem na-
vštívit nádvoří a vyhlíd-
kovou věž. Zámek je 
však přeplněn turisty, 
a  přestože v  místní re-
stauraci obvykle dobře 
vaří, jedeme po krátké zastávce dál směrem do Maleb-
ného údolí. Na rozcestí Arboretum Bukovina se nakonec 
dáváme doleva, protože dnes vynecháme hrad Valdštejn, 
přestože cesta k němu skýtá krásné výhledy na okolí. Odra-
zují nás totiž proudy turistů, které míří tímto směrem. Mi-
mochodem, hrad Valdštejn je nejstarší v Českém ráji a byl 
založen roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvar-
ticů, předků pánů z Valdštejna. Sjíždíme tedy dolů do Ka-
canovy, kde nalézáme malé občerstvení. Pohled na louky 
a pasoucí se dobytek zalitý sluncem je vyloženě uklidňu-
jící, navíc kupodivu potkáváme na této trase jen skutečně 
pár cyklistů. Radost nám dělá další část cesty vedoucí po 
žluté značce. Tady si užíváme cestu terénem a horská kola 
jsou ve svém živlu. Jedeme směrem ke zřícenině hradu 
Kozlov, kde se mimochodem nachází hezká vyhlídka. Dále 
míjíme studánku Sv. Marie a dorazíme do Olešnice. Naším 
dalším cílem je však zřícenina hradu Trosky. 

T R O S K Y –  B R Á N A 
DO P E K E L
Trasa z  Olešnice na Tro-
sky přes Vyskeř je zábavná 
a  vede kolem Věžického 
rybníka, který se proslavil 
natáčením snad nejpopu-
lárnější české komedie: Jak 
dostat tatínka do polep-
šovny, a  taky nesmíme za-
pomenout na Máchův Máj. 
Musíme samozřejmě něko-
likrát zastavit, protože po-
hledy stojí za to. Smiřujeme 
se s realitou – v tomto úseku 
už zase přibývá turistů. Je-
deme tedy pomalu a  jako 
pan Hrušínský, prostě se 
jen kocháme okolní kraji-
nou. Po pěkném a  celkem 
strmém stoupání dorazíme do Troskovic. Zde se nalézá 
jedna unikátní zajímavost, která rozhodně stojí za povšim-
nutí. Kolem sochy sv. Jana Nepomuckého stojí čtyři lípy 
staré přes 120 let! To už jsou ale Trosky co by kamenem 
dohodil. Říká se, že Trosky jsou brána do pekel. Opravdu, 
zřícenina gotického hradu připomíná čertovy rohy. Trosky 
se staly jedním ze symbolů Českého ráje a obě věže – Baba 
a Panna – jsou vidět zdaleka. 

Strategicky vybudovaný hrad byl postaven na konci 
14. století zásluhou majitele zdejšího panství Čeňka z Var-
temberka, který chytře využil přirozené obranné vlastnos-
ti čedičových skal a  vybudoval zde ojedinělou a  hlavně 
nedobytnou pevnost, která odolala i obléhání Jana Žižky 
v roce 1428. Hradby byly tehdy 1,5 až 2 metry široké a vy-
soké dokonce 15 metrů! Údajně se pod hradem nacháze-
jí rozsáhlá sklepení, jeskyně a  jezírka, která jsou spojena 
s jeskynním systémem Sklepy – skalním městem. Hrad ně-
kolikrát za dobu své existence změnil majitele, ale v době, 
kdy jej vlastnil Jindřich ze Smiřic, sláva hradu definitivně 
skončila, protože si přestavěl Hrubou Skálu v  pohodlné 
sídlo. Posledním majitelem, než hrad převzal v roce 1925 
stát, byl zbohatlík Jan Lexa.

Hrad je v současné době po dlouholeté opravě, a tak ná-
vštěva určitě stojí za to. Kromě toho vyhlídka pod věží 

Panna nabízí nádherný 
výhled do okolní kraji-
ny. Trosky jsou dalším 
vyhledávaným místem 
českých filmařů. Vstup-
né pro dospělého stojí 
90 korun a  pro děti 60. 
Zaplacením vstupného 
máte možnost prohléd-
nout si celý areál. No 
a  před námi je posled-
ní cíl naší 32km cesty. 
Dlouhý sjezd od hradu 
Trosky zpátky ke břehu 
rybníka Vidlák si oprav-
du užijeme. Nakonec si 
ještě uděláme strečink 
a jdeme se na závěr po-
silnit. Tak příště vyrazíme 

třeba na krásně zachovalý gotický hrad Kost, jenž patří 
hraběcímu rodu Kinský dal Borgo. Také tento hrad in-
spiroval mnohé filmaře a jako příklad zmíníme pohádku 
S čerty nejsou žerty nebo filmy Jan Hus, Řachanda a řada 
dalších. Ostatně, najde se v Českém ráji místo, kde by se 
nefilmovalo? Těžko, vždyť je pro obdiv přímo stvořený.

■ Ivan Sklenář
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•	 ti	pomůže	na	téměř	
	 70	prodejních	místech	v	čr,

•		 má	široký	sortiment	
	 pro	každou	stavbu,

• mluví	tvojí	řečí,

• má	40	let	zkušeností
z	celé	evropy.
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