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editorial
milé čtenářky, čtenáři a přátelé značky Baumit,

dovolte mi, abych se nejdříve představil. Jmenuji se george pandeyan 
a jsem ve společnosti Baumit od letošního podzimu zodpovědný za mar-
keting.
Je mi potěšením, že Vám mohu předložit nové číslo našeho fi remního ča-
sopisu Baumit magazín, které shrnuje vlastně téměř celý rok. Jak sami 
poznáte, zaměřujeme se v něm především na fasády, které jsou jedineč-
nou tváří každé stavby, a to bez ohledu na její účel či charakter. V maga-
zínu najdete rozhovory, příklady úspěšně realizovaných staveb s našimi 
výrobky a také nová technická řešení využívající naše výrobkové portfolio.
Dovolím si samostatně zmínit letošní již 15. ročník Fasády ro(c)ku, který 

byl velmi úspěšný. přihlášeno bylo velké množství atraktivních a zajímavých staveb a konkurence byla 
opravdu tvrdá. Celkově soutěžilo 190 staveb v 7 kategoriích a v porotě usedli špičkoví přední odborníci.
novinkou letošního ročníku byla čestná porota, kterou vytvořily výjimečné osobnosti zastupující různé 
segmenty našeho oboru. 
letošní rok opět můžeme považovat za úspěšný, a to hlavně díky Vám a Vaší loajalitě a důvěře, které 
v nás a naše produkty vkládáte. a právě na to chceme navázat v příštím roce, kdy se chystáme rozšířit na-
ši působnost v digitálním světě. Již zanedlouho se například na našich webových stránkách objeví aplika-
ce, které Vám ulehčí a zpříjemní Vaši práci. Dále dokončíme optimalizaci našich webových stránek tak, 
abyste tam vždy v co nejkratší době našli vše, co potřebujete. I kvůli Vám totiž chceme dostát našemu 
heslu – nápady s budoucností. proto budeme také v příštím roce stále inovovat a hledat místa, kde se 
můžeme zlepšit. a těch je nepochybně dost. 
Budeme se s Vámi nadále setkávat, jsme zvědaví na Vaše názory a potěší nás jakákoli Vaše zpětná vaz-
ba. Často se používá fráze, že fi rmu tvoří její produkty. někdo zase říká, že fi rmu tvoří její lidé. Já si však 
myslím, že se dá říct, že fi rmu tvoří její zákazníci. Bez zákazníků nebudou ani lidé, ani produkty. 
a jelikož jsem i já sám zvědavý na Vaše názory a postřehy, posílejte mi je prosím na moji e-mailovou ad-
resu g.pandeyan@baumit.cz. na závěr Vám chci ještě jednou poděkovat za zmíněnou věrnost a těším se 
na naši budoucí spolupráci v roce 2016!

Váš
George Pandeyan
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Není žádným tajemstvím, že tváří domu je jednoznačně fasáda. 
Tvary, struktury, materiály a barvy vtiskují budovám nezaměnitelný 
vzhled. V dnešní době jsou navíc mnohem vyšší nároky, které 
kladou stavebníci na fasádu. Musí poskytovat intenzivní ochranu, 
plnit dostatečně zateplovací funkci, nebýt náročná na údržbu 
a k tomu všemu dlouho vydržet. 
Baumit CreativTop a CreativTop Vario, CreativTop Pearl 
a CreativTop Silk představují jen pár produktů z celé řady značky 
Baumit, které umožňují všeho výše vyjmenovaného docílit. 

Současná architektura se často nese 

v  jednom a tomtéž duchu. Ať už se na-

cházíme kdekoli, jsme obklopeni komplexy 

budov s plochami téměř bez jakéhokoli čle-

nění, spoustou skla a sem tam nějakým tím 

barevným akcentem. A tím to většinou končí. 

Stále stejné prvky, které se často kombinují 

velmi podobným způsobem.

Představivost a řemeslo 
Je třeba si uvědomit, že nemusíte mít stejnou fa-

sádu jako všichni sousedi kolem dokola. Fasádu 

lze utvářet se zapojením fantazie, kterou díky ře-

meslné zručnosti převedete do reality. A to vše 

dokonce při zachování rozumného rozpočtu. 

Osobitý a jedinečný vzhled fasády dnes neo-

vlivňuje pouze volba zajímavého barevného 

odstínu. Do zorného pole architektů a řeme-

slníků se dnes znovu dostávají jemné nebo 

hrubé struktury, různé kombinace omítacích 

technik a široké možnosti kreativních ztvárně-

ní fasád.

Baumit uvedl na trh řadu CreativTop, s  jejíž 

pomocí propůjčíte fasádě jakoukoli strukturu, 

jakou si jen dovedete představit. Tím se oteví-

rá brána vskutku neomezených možností va-

ší fasády. A  nejlepší na tom je, že výrobky 

CreativTop jsou plně kompatibilní se zateplo-

vacími systémy značky Baumit. 

Vzhled vnímaný všemi smysly 
Mnohostranně použitelná vnější omítka Bau-

mit CreativTop okouzlí všechny, kteří si oblíbili 

dnes již legendární systém barev Baumit Life. 

2015 magazín pro partnery & přátele
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Fasáda 
mnoha 

tváří
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Lze ji totiž probarvit již 758 nejrůznějšími odstí-

ny, které je možné tvořivě kombinovat. Fanta-

zii se tak již meze skutečně nekladou. 

Za punc jedinečnosti nevděčí vnější zdi jen 

použité barvě, ale i  zvolené struktuře, která 

může být rýhovaná, zatíraná, jemnozrnná, 

hrubozrnná či hladká. Aby jí bylo možné do-

sáhnout, je vám omítka Baumit CreativTop 

k dispozici v pěti zrnitostech – nejjemnější je 

označena jako Silk, nejhrubší s velikostí zrna 

4 mm pak jako Max. 

Baumit CreativTop se nanáší ihned po za-

schnutí základního nátěru Baumit UniPrimer. 

Tloušťka vrstvy závisí na zvolené technologii 

zpracování. Dovoleno je vše! Omítku Baumit 

CreativTop lze libovolně modelovat a pro do-

cílení fi nálního vzhledu se používají různé ná-

stroje. Hotová omítka Baumit CreativTop se 

vyznačuje svým univerzálním uplatněním 

a skutečně snadným zpracováním, a to ručně 

či strojově. Používá se jako konečná povrcho-

vá úprava zateplovacích systémů Baumit. Lze 

ji však aplikovat i na původní a nové minerální 

omítky a stěrky, organicky pojené stěrky, na 

beton či sanační omítky. 

Je libo minimalistickou variantu 
či speciální efekty? 
Vedle všech rozmanitých struktur a  barev 

však není radno zapomínat ani na tu nejjed-

nodušší variantu – na skutečně krásnou hlad-

kou fasádu. Řada stavebních stylů, obzvlášť 

těch moderních, si dnes totiž žádá hladký 

a minimalistický povrch, který neodmyslitelně 

dotváří i kontrast s ostatními strukturami. 

Pravým opakem hladké varianty jsou fasády, 

které vypadají jako by vypadly z  hollywood-

ských fi lmů nebo z pláten moderních umělců. 

I na takové případy je Baumit připravený se 

svojí řadou DesignLife, která je plná intenziv-

ních, třpytivých a neobvyklých efektů. 

  Baumit Metallic je vysoce odolná konečná 

povrchová úprava se zvlášť vysokým podí-

lem kovových pigmentů. 

  Baumit Glitter je transparentní nátěr na dis-

perzní bázi, který obsahuje kovově lesklé 

třpytky. Vybrat si můžete mezi zlatými, stří-

brnými a duhovými třpytkami dvou různých 

velikostí. Fasáda poté mění svůj vzhled po-

dle dopadu světla.

  Baumit Lasur je lazurní nátěr určený k pří-

mému použití pro dekorativní ztvárnění po-

vrchů v  interiérech i  exteriérech. Nová re-

ceptura tohoto výrobku byla vyvinutá 

především pro použití při sanacích zacho-

vávajících původní styl. S výrobkem Baumit 

Lasur snadno docílíte i  nezaměnitelného 

středomořského vzhledu. 

Nový trend v estetice: hladkost a krása 
Hladké fasády nyní slaví v architektonických 

studiích napříč státy a  kontinenty skutečně 

zářivý comeback. V  jižní a  východní Evropě 

přitom hladké fasády vždy patřily ke stan-

dardním povrchovým úpravám. Souvisí to se 

skutečností, že na jihu a východě se používa-

la převážně sádra, v severní a západní Evropě 

raději pracovali s cementem. 

K  tomu je navíc třeba připočíst i  fakt, že se 

jednotlivé vznikající prvky ve všech architekto-

nických stylech vždy prosazovaly nejprve 

uvnitř a  až později zvnějšku. Veškeré mož-

nosti řemeslně hladkého ztvárnění interiérů se 

tedy nyní rozšiřují i na fasádu. 

Jedná se o trend vycházející z toho, že archi-

tektonická moderna stále více upřednostňuje 

„hladké“ materiály, jakými jsou hliník, sklo či 

pohledový beton, a s těmi se hladce omítnuté 

zářivě bílé zdivo skvěle pojí. Vše se musí blýs-

kat, lesknout a zářit řekněme až sterilní čisto-

tou. Dominujícími estetickými hodnotami jsou 

střízlivost, jasnost a schopnost být cool. Na 

nepochopení naopak naráží barokní kudrlinky 

a nedefi novatelné „špinavé“ materiály. 

Tajemství zářivých zdí 
Baumit uvádí na trh tři výrobky, se kterými 

hravě docílíte hladké fasády. Jedná se o pro-

dukty CreativPro, CreativTop Pearl a  Crea-

tivTop Silk. 

Jak vše funguje: 
Baumit CreativTop Vario je jádrová omítka, 

která se vždy používá v  kombinaci s  Crea-

tivTop Pearl a CreativTop Silk. 

  Baumit CreativTop Vario a Baumit Crea-

tivTop Pearl představují snadnější variantu, 

kterou plochu snadno zatřete, ale nedocílíte 

blyštivosti, nýbrž perleťové struktury 

  Baumit CreativTop Vario a Baumit Crea-

tivTop Silk – při použití těchto produktů 

musíte být zručnější a  měli byste počítat 

s tím, že se pracovní postup lehce prodlou-

ží. Po nanesení jádrové omítky Vario bude 

následovat Silk. Poté se povrch zbrousí 

a následuje další vrstva CreativTop Silk, po 

které se opět brousí. Výsledkem je nesku-

tečně lesklá a hladká fasáda.

Jít s dobou 
Sečteno a  podtrženo, výrobky Baumit pro-

mění každou fasádu ve stylový designový ob-

jekt, na kterém si každý najde to své... Přesně 

podle svého vkusu, ať už samostatně či 

v kombinaci s jinými prvky. Jednoduše řeče-

no: „Sny architektů se stávají realitou.“
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Můj dům, 
můj hrad

HW 1
HW 2
HW 3
HW 4
HW 5

10
20
30
40
50

≥ 0,04
≥ 0,7
≥ 3,5 
≥ 11,1
≥ 27,0

Odolnost proti krupobití Energie nárazu (J) Průměr (mm)
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Úkol chránit budovu před poškozeními, která mohou být způsobe-

ná všemi v úvahu připadajícími mechanickými nebo přírodními je-

vy, přebírá u moderních staveb právě fasáda, jejíž složení je promyšle-

no až do posledního detailu a zároveň se opírá o vědecké metody.

PowerSystem a jeho funkčnost
Existuje celá řada možností, jak dostatečně posílit fasádu – jednodu-

chými konstrukčními opatřeními počínaje a hi-tech stavebními mate-

riály konče. Jednou z nejpokrokovějších technologií je systém Bau-

mit Power, který kombinuje nároky kladené na dokonalé moderní 

zateplení s robustností masivního zdiva. Efektivní ochrany fasády lze 

docílit ochranným štítem o  tloušťce několika milimetrů, jehož sou-

částí je vysoce kvalitní sklotextilní síťovina. Další vrstvou je vysoce 

kvalitní fasádní omítka značky Baumit, která se pyšní nejen příjem-

ným vzhledem, ale dokáže také ochránit spodní vrstvy fasády před 

pronikáním vlhkosti. 

Obecně se dá říci, že ochranný štít funguje tehdy, je-li zároveň pevný 

a ohebný. A právě to je tajemství systému Baumit Power, ve kterém se 

podařilo dokonale sladit pevnost a elasticitu. Moderní architektura se 

často obejde bez přečnívající střechy, čímž ale dochází ke zvýšené zá-

těži fasády. Při tepelné sanaci pomocí větší tloušťky izolantu dochází 

kvůli zkrácení přečnívající střechy ke snížení účinnosti konstrukčních 

ochranných opatření. V obou případech se skvěle hodí systém Baumit 

Power. 

Pružná ochrana proti nárazu dle normy eTAG 004
Kvůli své „pružné pevnosti“ to Baumit Power s pouze jednoduchým 

vyztužením dotáhl na skvělý výsledek v testu odolnosti proti nárazu 

v rámci systémové normy ETAG 004. Při testování náchylnosti k pro-

máčknutí se ukázalo, že již při jednoduchém vyztužení je tento sys-

tém rozhodně schopný dostát svému jménu. Při dvojitém vyztužení 

pak dosahuje odolnosti, která sahá až k  úctyhodným 70 joulům. 

Kroupy a další narážející předměty se zkrátka odrazí, aniž by zane-

chaly stopu. 

ochrana proti klimatickým jevům, která nezklame 
Nepříznivé počasí a jeho nezanedbatelné projevy a dopady se v po-

sledních letech objevují stále častěji. V  tzv. „registru pro zamezení 

škod způsobených krupobitím“ jsou stavební materiály roztříděné 

z hlediska odolnosti vůči krupobití. Stačí nahlédnout a dozvíte se, jak 

si který výrobek vedl při zátěžových testech. 

Ty probíhají ve speciálním simulačním zařízení, uvnitř kterého jsou jed-

notlivé stavební materiály vystavené krupobití – jedná se o kroupy jed-

notné velikosti vyrobené v  laboratoři. Podle odolnosti se potom sta-notné velikosti vyrobené v  laboratoři. Podle odolnosti se potom sta-

vebniny roztřídí do tříd z  hlediska odolnosti proti krupobití. 

Nejdůležitější faktory jsou velikost krup a energie nárazu (J). V tabulce 

níže jsou vymezeny kategorie od HW1 (odolnost proti krupobití), do 

které spadají kroupy o průměru 10 mm, až po HW 5, což jsou kroupy 

o průměru 50 mm a s energií nárazu minimálně 27 joulů. 

Pastovitá vyztužovací omítka s aramidovými vlákny Baumit PowerFlex 

spadá při tloušťce vrstvy 5 mm do třídy 5 odolnosti proti krupobití, což 

je výborný výsledek. 

Kroupy o  velikosti golfového míčku nepředstavují jediné nebezpečí 

hrozící fasádě. K poškození fasády může dojít i v jiných souvislostech. 

Budovy škol, školek a jiných sportovních a herních zařízení by měly mít 

fasádu, kterou je možné označit jako „odolnou proti hodu míčem“. 

Rovněž v garážích a garážových stáních hrozí vysoké riziko škrábanců 

na fasádě. Totéž platí i pro nejrůznější hojně navštěvované vstupní pro-

Za bouřek a sněhových vánic hledali lidé v dávných dobách útočiště za tlustými zdmi z hrubě otesa-
ných kamenů či obrovských cihel. V porovnání s těmito materiály jsou dnešní zdi štíhlé až tenké, ale 
nároky na fasádu zůstávají stejné i v 21. století. 
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Jaká je pravda o krupobití? 

Pojistné plnění z většiny 
uzavřených pojistek, které se 
vztahuje na nepříznivé klimatické 
jevy, už dávno nestačí na uhrazení 
škod způsobených třeba právě 
krupobitím. Kvůli častým výkyvům 
přírody je tedy na místě pokládat si 
otázku, jestli budou pojišťovny 
v budoucnu i nadále proplácet 
škody způsobené právě krupobitím.  

Určitě se vyplatí chránit svůj dům 
s předstihem a za rozumnou cenu, 
než se později ocitnout 
v nepříjemné situaci spojené 
s čekáním na proplacení pojistky. 

story veřejných budov. Sytém Baumit Power zocelí fasádu každého 

domu a nedá šanci následkům hrubého zacházení. 

Kompletní zateplení 
Jakožto systémový prvek v rámci Bumit Power se vyztužovací malta 

Baumit PowerFlex optimálně přizpůsobuje tomu nejlepšímu zateplení. 

A v kombinaci s izolanty StarTherm či ProTherm tvoří Baumit Power-

Flex v roli jádrové omítky skutečně skvělý tým. V závislosti na zátěži lze 

volit mezi jednoduchým a dvojitým vyztužením. 

Silný, ekonomicky výhodný a praktický 
Kromě mnoha dalších kladů je silná vyztužovací malta zároveň výhod-

ná i z toho důvodu, že s ní při jednoduchém vyztužení dosáhnete vy-

soké odolnosti vůči nárazu a krupobití. 

Systém a jeho složení: 
■ Starcontact White / Procontact 
■ ProTherm / StarTherm
■ (StarTrack / lepicí kotvy)
■ PowerFlex (SilverFlex)
■ StarTex
■  Všechny konečné povrchové úpravy značky 

Baumit (není třeba základní nátěr)

Fasáda poškozená 
krupobitím

Krupobití v Drážďanech 
(SRN), 2014

Není radno podceňovat 
ani poškození fasády 
obyčejným míčem.

2015 magazín pro partnery & přátele
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organické látky), hluk a  pach. Výsledky ukáží 

úlohu zdraví při bydlení v novém světle.

Jaké faktory pohody se budou zkou-
mat?
U obyvatel budov se budou mimo jiné zkou-

mat: alergické reakce (podráždění sliznic, no-

su, očí), unavenost, hluková zátěž, kvalita 

spánku. Z  toho je možné získat poznatky 

o  působení použitých stavebních materiálů 

(minerální, ze dřeva nebo z plastu) na vnitřní 

vzduch, a tím na dobrý zdravotní stav. V hod-

nocení se vedle střednědobých a dlouhodo-

bých pozorování (VOC, pach, energetická bi-

lance) projeví také krátkodobé stavy jako 

denní výkyvy a sezónní změny. Výběr a schvá-

lení konceptu měření proběhlo na začátku 

projektu za účasti oborníků z  Lékařské uni-

verzity ve Vídni, Rakouského institutu pro sta-

Tyto domy byly dále opatřeny nejrůznějšími 

vnitřními a  vnějšími povrchovými úpravami. 

Platí pro ně stejné venkovní klimatické pod-

mínky a stejný koeficient prostupu tepla. Na 

tento účel byly záměrně použity materiály 

běžně dostupné na trhu. Výsledkem mají být 

vstupní data pro vývojové novinky konkrét-

ních produktů v oblasti stěn, podlah, stropu – 

a kromě toho základní poznatky pro optimali-

zovaný model klimatu v  místnosti. Na 

pohodlné bydlení totiž nemá vliv jen teplota 

a vlhkost vzduchu. 

Nová metoda měření
V  rámci srovnávací analýzy kvality vzduchu 

v místnosti (IAQ) se budou z lékařského hledis-

ka posuzovat jednotlivé parametry každého ty-

pu budovy: klima v místnosti, vzduchové ionty, 

VOCs (volatile organic compounds = těkavé 

Baumit se již déle než čtvrtstoletí vědecky 

zabývá tématem „Zdravé bydlení“. A prá-

vě nyní se opět rozjíždí nový výzkumný projekt 

s názvem Zdraví prospěšné stavební materiály 

budoucnosti. Cílem projektu je získat fundova-

né poznatky o vlivech jednotlivých stavebních 

materiálů na obyvatele. Měření přitom probíha-

jí za kontrolovaných a srovnatelných podmínek 

v několika reálných, standardizovaných obyt-

ných domech, což činí z tohoto projektu něco 

nového a jedinečného. 

Desetkrát více výzkumu
V těsném sousedství inovačního centra Bau-

mit v rakouském Wopfingu bylo proto v uply-

nulých 10 měsících postaveno 10 výzkum-

ných domů z  různých stavebních materiálů 

– od masivní stavby, betonu, plné cihly a dře-

va, až po lehké dřevěné rámové konstrukce. 

Dříve se jednoduše postavily domy a bylo. V dnešní době se pomocí high-tech metod snažíme přijít 
na to, jak v domech bydlet co možná nejpohodlněji.

Výzkum a (o)  
bydlení
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vební biologii a  ekologii a  Vysoké odborné 

školy v Pinkafeldu. Tyto instituce data také za-

nalyzují a vyhodnotí.

Jak se budou data získávat?
Údaje se měří automaticky, každý dům bude 

mít 33 snímačů. Data jsou permanentně (např. 

každých 20 sekund) zaznamenávána a ukládá-

na řídicí jednotkou Simatic. Vysoká odborná 

Autor: 
Dr. Jürgen Lorenz
Vedoucí oddělení 
výzkumu a vývoje
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škola v  Pinkafeldu si vzala na starost výběr 

senzoriky, implementaci měřicích systémů, 

stanovení měřicích míst a kalibraci. Jmenované 

výzkumné domy se za notářského dohledu 

anonymizují a obdrží číselný kód, aby vyhodno-

cující instituce nemohly vyvozovat zpětné závě-

ry. Spotřebu energie, akustiku a hluk vyhodno-

tí Baumit, všechna ostatní data zanalyzují 

externí partneři projektu. Projekt je momentál-

ně naplánován na 3 roky, celkové náklady na 

první 2 roky se blíží třem miliónům eur. První vý-

sledky měření se očekávají na podzim.

obhájitelné výsledky
Pro hodnocení vzdušných škodlivin a alerge-

nů v interiéru jsou k dispozici převážně mezi-

národní normativy, které se vztahují na kom-

plex vědeckých poznatků k  určité škodlivé 

látce. Podobně to platí pro klima v místnosti. 

Na základě těchto respektovaných poznatků 

„Po intenzivních stavebních pracích vypadá si-
tuace ve Výzkumném parku Baumit následov-
ně: všech deset domů je dokončeno a vybave-
no nutnými měřicími sondami. Okamžitě je 
možné simulovat způsob užívání domu a pro-
vádět veškerá měření. Týdně je možné získat 
kolem 30 tisíc měření. Jedním pohledem mů-
žeme zjistit veškeré měřené hodnoty, jako jsou 
teplota vzduchu a stěn, vlhkost a ionizaci vzdu-
chu a spotřebu energie.“

V každém domě výzkumného parku je instalo-
váno 33 měřicích čidel. Černá koule v prostoru 
měří například tzv. globální teplotu (tj. pocitovou 
teplotu). Ta je kombinací konvektorového tepla 
(teplota vzduchu) a sálavého tepla (tepla odrá-
žejícího se od stěn).

a naměřených dat se pro každý z deseti 

výzkumných domů vypracují specifi cká 

hodnocení, kterým se pak přiřadí příslušné 

lékařské parametry.

A co z toho vyplývá pro Baumit a jeho 
zákazníky?
Na základě nových poznatků bude moci 

následovat mnohem lépe cílený vývoj pro-

duktů s  jasně defi novaným užitím. To zna-

mená, že Baumit může zákazníkovi přesně 

říci, jaké výhody nabízí konkrétní produkty 

a  systémy stavebních hmot. To zpřesňuje 

také poměr výkonu a ceny. Nyní je možné 

seriózně zodpovědět otázky jako např.: 

„Kolik stojí různé nadstavby stěn a jaké vý-

hody vlastně přináší?“ Je to další krok k in-

dividualizaci a vyladění nabídky.



Jaký byl Váš vstup do společnosti 
a proč jste se rozhodl spolupracovat 
právě s Baumitem? 
Baumit byl pro mě dlouhá léta dodavatelem 
špičkových výrobků a především špičkového 
servisu. Byl jsem jeho zákazníkem a byl jsem 
na to pyšný. Bylo pro mne ctí vstoupit do jeho 
řad a  pomoci svou prací k  dalšímu rozvoji 
značky na tuzemském trhu. Měl jsem štěstí, 
že jsem se stal součástí týmu, ve kterém jsem 
našel své vzory. Radko a Vašku, děkuji! Dnes 
jsem jim vděčný, získal jsem od nich základy, 
které mi umožňují růst.  

Vaše pozice už s  sebou nese jistou 
erudici. Jak dlouho Vám trvalo, než 
jste se dostal na post regionálního ob-
chodního ředitele a  co se od Vás po 
příchodu očekávalo? 
Řady Baumitu jsem rozšířil před šesti lety 
s jednoznačným cílem v podobě maximálního 

příspěvku ovlivňujícího úspěch fi rmy. Léta 
strávená v operativním prodeji mi dala mnoho 
zkušeností s  prodejem našich komodit, ale 
i zkušeností v rámci znalosti trhu a potřeb zá-
kazníků. Nutné je říci, že tuzemský trh je 
značně svérázný. Do funkce regionálního ob-
chodního ředitele jsem nastoupil v srpnu roku 
2014 s  jednoznačnou vizí či myšlenkou: 
,,Baumit jako takový má předpoklady být ab-

solutní jedničkou na trhu a  já musím udělat 

vše, aby každá činnost v obchodních regio-

nech byla považována za inspirativní a  naši 

prodejci byli nejlepší na trhu“. Vím, že je to 
smělý plán, ale pouze zbabělec nedělá věci, 
které ví, že by měl dělat.  

Jedním z Vašich cílů byla při nástupu 
do stávající funkce stabilizace ob-
chodních týmů a  vytvoření takových 
podmínek, které dokáží uspokojovat 
široké spektrum zákazníků. Daří se 
Vám naplňovat tento dlouhodobý 
plán? 
Daří. Pocházím z  regionu severních Čech, 
kde dosahujeme pozice absolutní jedničky na 
trhu a stále razantně a stabilně rosteme. Kole-
ga Jakub Moc dokáže započatou práci rozví-
jet a pozici týmu severních Čech nadále upev-

ňovat. Přesně před rokem jsem zahájil svou 
misi v  regionech východních a  západních 
Čech, čeká nás ještě spousta práce, ale i za 
tu poměrně krátkou dobu jsme dosáhli skvě-
lých výsledků. V  žádném případě nesmíme 
usnout na vavřínech, protože pokud se pře-
staneme zlepšovat, přestaneme být dobří. 
Mám z našich týmů v těchto regionech obrov-
skou radost a vím, že velice brzo budou ti nej-
lepší. Nyní prochází změnami zbývající regio-
ny v Čechách, přijali jsme první kroky k tomu, 
abychom dokázali praktikovat náročný způ-
sob práce. Ten je totiž základním předpokla-
dem růstu. Pouze ten, kdo tvrdě pracuje, má 
nárok být nejlepší. Vytváříme vlídné prostředí, 
které je zapáleným pracovníkům základní 
oporou. Tvrdá práce musí mít smysl, musí být 
efektivní. 

Se společností Baumit je spojený neu-
stálý vývoj, zlepšování se a  hledání 
nových cest. Kde berete motivaci 
a kde se rodí tzv. „Nápady s budouc-
ností“? 
Rozhodující jsou současní tahouni a zároveň 
i  noví kolegové, které si do týmů vybírám, 
bez nich bych nedokázal vůbec nic. Dívám 
se okolo sebe, naslouchám a nechávám se 

Rozhovor 
s regionálním 
obchodním 
ředitelem 

„V Baumitu jsou stěžejní lid-
ské hodnoty a smysluplná 
práce, což je základem pro 
naplnění cílů naší společ-
nosti,“ říká Vladimír Franc, 
regionální obchodní ředitel 
Baumitu. 

Vladimírem
FRANCEM

112015 magazín pro partnery & přátele
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inspirovat. Obrovsky mne nabíjí energie, kte-
rá vyzařuje z  lidí na každé úrovni, kteří naši 
fi rmu dokáží posouvat dál v cestě za úspě-
chem. Nejlepší motivací je vlastní zápal, 
vlastní odhodlání, vlastní invence vedoucí 
k  úspěchu. Firma musí pouze ohlídat, aby 
ten zápal u  lidí byl náležitě podporovaný 
a opečovávaný. Máme v  týmech stále více 
a  více otevřených lidí, kteří dokáží přinášet 
neotřelé a praktické nápady. To je živná pů-
da pro vznik úžasných věcí. Já sám mám 
obrovské štěstí, že pracuji ve fi rmě, která můj 
zápal podporuje.

Baumit je neuvěřitelně kreativní fi r-
ma, a tak se často stává, že si slogany 
nebo povedené grafi ky snadno zapa-
matují i  lidé, kteří se stavebnictvím 

v té době třeba ani nekoketují, což je 
ideální podprahová reklama. Kde čer-
páte neustálou inspiraci při přípra-
vách speciálních prodejních akcí? 
Musíte znát a  pochopit potřeby zákazníků. 
Pokud je prodejní akce řešením jejich potřeb, 
bude úspěšná.

V čem se Baumit liší od konkurence? 
Jaké jsou jeho výhody a  přednosti? Mám 
o  některých subjektech působících na čes-
kém trhu značné pochybnosti, neboť dlouho-
době podporují totální degradaci všeho 
funkčního. Řemeslo dostává na frak. Z  toho 
jsem smutný. Baumit se snaží být trhu vzo-
rem, chceme nastavovat laťku, chceme být 
pro ostatní subjekty inspirací. Mám obrov-
skou radost, že se toto potvrzuje, mám ra-

dost, že dokážeme prodávat obrovské množ-
ství prémiových zateplovacích systému a naši 
konkurenci to nenechává chladnou. Baumit 
se liší v tom, že si uvědomuje jednu zásadní 
věc: Pokud chceme být nejlepší, musíme za-
městnávat ty nejlepší lidi. Erudice, osobnostní 
vyspělost, důvěryhodnost a fl exibilita jsou zá-
kladními předpoklady toho, abychom měli na 
trhu konkurenční výhodu. Chceme být našim 
zákazníkům partnery, o které se mohou kdy-
koliv opřít.

Máte zmapované hlavní argumenty 
zákazníků, kteří se rozhodnou pro 
spolupráci právě s Baumitem? 
Profesionalita, zodpovědnost, kompetence, 
zkušenost, servis, osobní přístup ke každému 
zákazníkovi. Jednoduše zákazník cítí že víme, 

magazín pro partnery & přátele 2015
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Můžete nám prozradit některé z krát-
kodobých i dlouhodobých plánů, cílů, 
vizí a směrů Baumitu? 
Začnu tím cílem dlouhodobým, v různých sou-
vislostech jsme na to již v průběhu rozhovoru 
narazili. Chceme být nejlepší, proto musíme 
realizovat každou svou činnost nejlépe. Není 
to jednoduché, je to troufalé, ale je to reálné! 
Nesmíme připustit to, že budeme sami sobě 
překážkou. Musíme mít sebevědomí, odvahu, 
zápal, chuť, kompetenci rozhodovat a posou-
vat věci neustále dál.

V  krátkodobém horizontu musíme dokončit 
upgrade obchodních týmů, týmy vhodně do-
plnit a  odstranit rezervy. Rezervy jsou naše 
příležitosti. Musíme podpořit a  rozvinout to 
dobré a kreativní. Současně chystáme spous-

ty novinek v  podobě nástrojů, které by náš 
zákaznický servis měly zase posunout 
o  značný kus dál. Nechci prozrazovat, ale 
myslím, že se naši zákazníci mají na co těšit.

Slovo závěrem (shrnutí, vyslovení přá-
ní...).
Libí se mi jedno heslo, je blízké mému myšle-
ní: ,,Kdo posouvá fi rmu dál, nemusí řešit kon-
kurenci.” Soustřeďme se na vlastní práci, vyu-
žijme svých předpokladů a buďme ve všech 
ohledech leadrem na trhu. Buďme ve svých 
myslích pionýry, kteří neustále hledají cesty 
a příležitosti jak být lepšími. Baumit má úžas-
nou moc, svou silou přitahuje mysl a srdce li-
dí… Je to v  dnešní době u  zaměstnavatelů 
vzácné, Baumit dokáže být vděčnou fi rmou. 
V tom je to kouzlo.

o čem mluvíme a dokážeme úspěšně řešit je-
ho potřeby.

Jak vnímáte obecně z pozice Baumitu 
změny na stavebním trhu a konkrétně 
ve vztahu k  zákazníkům? Pozorujete 
nějaké změny v jejich nákupních zvyk-
lostech? Kam trh směřuje? 
Český trh má potenciál, bohužel se na něm 
pohybuje spousta subjektů, který ten poten-
ciál degradují. Českému trhu chybí stabilita, 
profesionalita, erudice. Věřím, že naším pří-
stupem dokážeme zákazníky oslovovat a na-
bídnout jim adekvátní hodnoty. Věřím, že si 
zákazníci díky tomu budou stále častěji uvě-
domovat smysl dlouhodobých investic. Kdo 
z vás si koupí nejlevnější auto, nejlevnější mo-
bil nebo nejlevnější televizi? 

2015 magazín pro partnery & přátele
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Přihlášením do klubu mohou spolupracující 

projektanti získat informace dříve než ostatní. 

Dostanou příležitost osobně se seznámit 

s  naším technickým a  obchodním zástup-

cem, který je pracovišti nejblíže a je schopen 

každému rychle pomoci a najít vhodné řešení 

pro připravovaný projekt. Na webové stránce 

klubu se dají najít souhrnně všechny potřebné 

podklady a informace pro projektování a ne-

musí se již zdlouhavě hledat. Rozšířili jsme 

rovněž informace na webu o odkazy na výpo-

čet hmoždinek, dotace pro NZÚ a  seznam 

energetických specialistů. 

Jako člen Baumit Clubu může každý 
získat zdarma:
•  vzorníky barevných odstínů Baumit Life,

•  elektronickou podobu barevných vzorníků pro 

nejrozšířenější projektové programy ke stažení,

•  používání Color Designer Pro pro barevnou 

vizualizaci fasád,

•  výtažné zkoušky pro objekty s plochou fa-

sády větší než 1 000 m2,

•  odběry vzorků a sanační analýzy vlhkého zdiva,

•  základní tepelně technické výpočty,

•  technické detaily dwg ke stažení,

•  konzultace při provádění autorského dozoru.

Baumit udává trendy ve svém oboru a prezentuje se sloganem „Nápady s budoucností“.  
Prostřednictvím tohoto klubu se chce podělit se všemi, kteří mají zájem o inovativní technologie ve 
stavebnictví, o své špičkové know-how a nabídnout jeho členům komfortní služby, přehledný přístup 
k potřebným informacím, akce a výhody.

Baumit Club 

Od října jsme pro členy Baumit 

Clubu rozšířili obsah služeb 

a připravili nové informace. Na 

stránkách www.baumitclub.cz jsou 

nyní uvedeny odkazy na seznam 

energetických specialistů a také na 

kalkulačku pro získání dotace Nová 

zelená úsporám.

klub pro úspěšné projektanty

Baumit 
Club

Více informací najdete na www.baumitclub.cz.
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Projekt Baumit Club, nastavený pře-
devším pro užší vzájemnou spolu-
práci s projektanty a architekty, pro-
šel testovacím obdobím v regionu 
jižních Čech. Vy jste se prokázal jako 
velmi schopný a fundovaný protago-
nista tohoto projektu. Jak si to vy-
světlujete? Stojí za tím Vaše osobní 
kouzlo nebo dlouholeté zkušenosti 
z oblasti spolupráce s projektanty?

Myslím, že jsme v  minulosti projektantům 

a architektům nevěnovali patřičnou pozor-

nost, nebo lépe řečeno, nevěnovali pozor-

nost, která jim po právu náleží. Ptáte se na 

úspěch pilotního projektu Baumit Club v již-

ních Čechách. Každý začátek je těžký. Pro 

mě byla důležitá podpora zejména od ob-

chodní ředitelky, která dala tomuto projektu 

zelenou. Dále jde především o  to, najít si 

v  každodenním pracovním shonu čas na 

komunikaci s projektanty. Neříkat si, že dě-

lám něco navíc, nýbrž brát to jako výzvu 

a součást pracovní náplně. Chtěl jsem uká-

zat, že je Baumit Club opravdu nástrojem 

na zkvalitnění a  zefektivnění spolupráce 

s naším důležitým partnerem. 

Má spolupráce s  projektanty se datuje od 

nástupu do společnosti Baumit, což je více 

než 11 let. Od spuštění nového projektu se 

stala jen sofi stikovanější a intenzivnější. Vel-

kou roli zde určitě hraje má dlouholetá praxe 

projektanta jak u nás doma, tak i 10 let v za-

hraničí. Myslím a jsem o tom přesvědčený, 

že mi moje minulost pomáhá podstatně lé-

pe se ztotožnit, vžít se do svého protějšku 

a intuitivně to zároveň usnadňuje komunika-

ci. Jednoduše vím, co bych jako architekt 

a projektant očekával od svého partnera. 

A poznámka na závěr: Kouzlo osobnosti mají 

u  Baumitu všichni obchodní zástupci :-). 

Vidíte za dobu, co se pohybujete ve 
stavební praxi, nějaký posun v roli 
a vystupování architektů a projek-
tantů v jejich profesionální sféře? 
Jaký vliv to má na výrobce staveb-
ních hmot a jak bychom se k tomu 
měli stavět? 

Architekti a projektanti, alespoň ti renomo-

vanější, používají v  současné době více 

kreativní myšlení na rozdíl od jisté uniformi-

ty minulosti. Kladou důraz na to, že napří-

klad rodinný dům je vizitkou vlastníka, od-

razem jeho životního stylu a  vkusu. 

Spolupracují tudíž více s  investorem, ne-

chávají ho v  jistých mantinelech vstupovat 

do tvoření díla a navrhují podle míry jejich 

přání. Používají téměř výhradně elektronic-

ký způsob projektování. Mají větší cit pro 

skloubení stavebního díla s přírodou a oko-

lím. Nechávají podstatně více promlouvat 

hmotu, kreativní technologie povrchových 

úprav a barvy. 

Naučili se více naslouchat požadavkům 

a  trendům současnosti a  používat nové 

technologie a materiály. Zde došlo k velké-

mu posunu. Dříve se jako izolant používal 

EPS, jako vata kolmé a  podélné vlákno. 

Dnes máme EPS s grafi tem a zejména pro-

dyšný open a  open refl ect. U  vat jsou to 

různé pevnosti a jejich vzájemné kombina-

ce. Mohl bych jmenovat ještě mnoho dal-

ších rozdílů, avšak nejpodstatnější pozna-

menám na závěr. Je to také obrovská výzva 

pro výrobce a  zde obstojí opravdu jen ti 

nejlepší a nejsilnější. Zjednodušeně řečeno 

obstojí pouze ti, kteří mají nápady s  bu-

doucností!

Technický 
a obchodní zástupce

Ing. Aleš Kotyza

Architekti a projektanti mají specifi cké 
potřeby a požadavky, ke kterým je tře-
ba přistupovat jinak, než např. k reali-
zátorům či obchodníkům. co považuje-
te za zásadní pro oslovení a udržení 
dlouhodobého vztahu s projektantem?

Důležité je ukázat našim partnerům, že si jich 

vážíme a spolupráci s nimi opravdu oceňuje-

me. Projektanti a  architekti, více než jiní, 

upřednostňují technický pohled na věc před 

obchodním. Poskytovat jim nadstandardní 

technický servis je začátkem ideálního pra-

covního vztahu. Projektant nás musí vidět ja-

ko jedinečného partnera, na kterého se může 

spolehnout a  ne jako „nějakou fi rmu“, která 

klepe na dveře a snaží se nabídnout „nějaký 

materiál“. Musíme se stát jasným technickým 

garantem jeho potřeb při projektování. Samo-

zřejmě je vítaná i  širší stavebně technická 

zdatnost, kde můžeme poradit i  ve věcech 

mimo oblast působení Baumitu. Když si ně-

kdo myslí, že pár návštěv u projektanta stačí, 

je na omylu. Jedná se o permanentní spolu-

práci při volbě technických řešení, vhodných 

materiálů a technických detailů. 

Know how úspěšných! 
S ing. Alešem Kotyzou, technickým 
a obchodním zástupcem z jižních Čech, 
o spolupráci s projektanty: 



Od února do května 2015 probíhala pro naše zákaz-
níky soutěž s názvem Baumacol Fashion Weeks. 

Za nákup produktů pro realizaci obkladů a dlažeb 
Baumit Baumacol nad 5 000 Kč jsme rozdali  tisícery 
lacláče a pro ty nejúspěšnější v každém kalendářním 
měsíci jsme měli připravenou speciální odměnu v po-

době profesionální řezačky na obklady a dlažby 
v hodnotě 27 000 Kč! 

Rozdali jsme tisícery lacláče 
makáčům a čtyři nejlepší 

dostali navíc řezačku!

OLOMOUCCHOMUTOV

DĚČÍN PARDUBICE MLADÁ BOLESLAV

LIBEREC

ÚSTÍ NAD LABEM
JIHLAVA

OSTRAVA
ČESKÉ BUDĚJOVICE ZLÍN TÁBOR

KARLOVY VARY
PRAHA

BRNO
HRADEC KRÁLOVÉ

PLZEŇ AŠ

FASHION
WEEKSBaumacol

Od února do května 2015 probíhala pro naše zákaz-

Baumit Baumacol nad 5 000 Kč jsme rozdali  tisícery 
lacláče a pro ty nejúspěšnější v každém kalendářním 
měsíci jsme měli připravenou speciální odměnu v po-

dostali navíc řezačku!

Řezačku vyhráli:

Erik Unčovský, 
Ilja Herain, 

Roman Juráš 
a Michal Kolb.

Ilja Herain
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Charakteristika
Všechny informace na jednom místě nebo na 
jedno kliknutí! Klademe důraz na systematič-
nost, přehlednost a komplexnost informací.

Kompletní přehled
Na stránce najdou důležité informace řemeslníci 
a specializovaní prodejci, ale také architekti a  in-
vestoři, kteří se snadno zorientují v přehledu vý-
robků a  zaručeně ocení možnost využití užiteč-
ných nástrojů pro chytré telefony. Na webu bude 
možno v brzké době pohodlně vyhledávat pomo-
cí klíčových slov. Nechybí ani interaktivní kvíz Bau-
mit pro zkrácení dlouhé chvíle, spousta informací 
o aktuálních inovacích Baumit a také mezinárodní 
reference a především kontakty na prodejní síť. 

Drobné detaily
Stránky jsou postavené tak, aby byla největší po-
zornost návštěvníků směřovaná k výrobkům. Ka-
ždý produkt má svoji vlastní kartu a po kliku na 
obrázek se vám zobrazí přehled relevantních do-

kumentů. Konečně jsou všechny informace 
o  jednom výrobku dostupné na jednom místě. 
Například u produktu NanoporTop si nyní zobra-
zíte výrobek, text o něm, příslušný technický list, 
kartu s  bezpečnostními údaji, rady odborníků 
a dokonce i návody a videa související s výrob-
kem. 

Větší komfort
Nové internetové stránky chystají také tzv. re-
sponzivní design. Jednoduše řečeno to zname-
ná, že nebudete mít problém s jejich prohlížením 
ani na notebooku, tabletu a  chytrém telefonu, 
kdy se vám grafi ka maximálně sloupcově pře-
skupí a  stránky se přizpůsobí vámi užívanému 
zařízení. 

Přehledné kontakty 
Potřebujete se zeptat odborníka, najít prodejní 
místo ve svém okolí nebo kontaktovat technic-
kého a obchodního zástupce ve Vašem regio-
nu? Nic není problém!

Baumit.cz změnil tvář
Internetová stránka je v případě Baumitu něčím víc než jen informačním portálem fi rmy. Zákazníkům i přátelům společ-
nosti Baumit totiž poskytuje čtyřiadvacet hodin denně a sedm dní v týdnu informace o společnosti a o jejich výrobcích. 
Surfovat na Baumit vlnách tak můžete pohodlně z domova nebo třeba prostřednictvím chytrého telefonu přímo ze stav-
by. Nový web je hezčí, rychlejší a nabízí podstatně větší množství informací a zajímavostí. 

Nové internetové stránky chystají také tzv. re-
sponzivní design. Jednoduše řečeno to zname-
ná, že nebudete mít problém s jejich prohlížením 
ani na notebooku, tabletu a  chytrém telefonu, 
kdy se vám grafi ka maximálně sloupcově pře-
skupí a  stránky se přizpůsobí vámi užívanému 

Potřebujete se zeptat odborníka, najít prodejní 
místo ve svém okolí nebo kontaktovat technic-
kého a obchodního zástupce ve Vašem regio-

kumentů. Konečně jsou všechny informace 
o  jednom výrobku dostupné na jednom místě. 
Například u produktu NanoporTop si nyní zobra-
zíte výrobek, text o něm, příslušný technický list, 
kartu s  bezpečnostními údaji, rady odborníků 
a dokonce i návody a videa související s výrob-

Nové internetové stránky chystají také tzv. re-

by. Nový web je hezčí, rychlejší a nabízí podstatně větší množství informací a zajímavostí. 

Nové internetové stránky chystají také tzv. re-
sponzivní design. Jednoduše řečeno to zname-
ná, že nebudete mít problém s jejich prohlížením 
ani na notebooku, tabletu a  chytrém telefonu, 
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Do soutěže se letos přihlásili projektanti celkem 190 objektů. Oproti 

předchozím ročníkům došlo ke změně pravidel, na základě kterých 

se vybíraly nominované stavby do užší selekce, ze které pak vzešli vítě-

zové pěti hlavních kategorií a držitelé dvou speciálních cen – veřejnosti 

a poroty osobností. Porota byla v letošním roce složená z VIP osobnos-

tí, které společně prováděly hodnocení ve dvou postupných vyřazova-

cích kolech. Z prvního kola vzešly nominované stavby, vždy tři v každé 

kategorii, z nichž pak porota vybrala v závěrečném hodnocení vítěze. 

aneb známe vítěze, 
kteří „rockovali“ 

Jubilejní 15. ročník soutěže Baumit Fasáda roku 2015 již proběhl a má své výherce! Realizátoři 
vítězných fasád převzali ocenění na slavnostním večeru ve čtvrtek 28. května 2015 v pražském Fóru 
Karlín. Ústřední téma významné události bylo tentokrát laděné tematicky v rockovém stylu a celá akce 
tak nesla název „Fasáda ro(c)ku“.

Vítězi soutěže Fasáda roku 2015 se staly v jednotlivých ka-
tegoriích po výběru odbornou porotou následující objekty: 

   Novostavba rodinného domu – Vila Průhonice 

   Novostavba bytového domu – Bytový dům České Budějovice, 

ul. Fráni Šrámka 

   Novostavba nebytového objektu – Budova Základní umělecké školy 

Karla Malicha, Holice 

   Rekonstrukce historického objektu – Pivovar Cvikov 

   revitalizace, sanace, renovace – Rekonstrukce objektu bývalé 

kotelny v Železném Brodě na uměleckou kovárnu 

   Cena osobností – Novostavba kaple Sv. Jana Pavla II., Bukovany 

   Cena veřejnosti – Dostavba fi rmy Ray Service, a.s., Staré Město

odborná porota byla složená z nezávislých architektů:
Ing. arch. Petr Dvořák 

Ing. arch. Jiří Harant 

Ing. arch. Jiří Hejda 

Ing. arch. Martin Chválek 

Ing. arch. Jiří Knesl 

Ing. arch. Jaromír Kročák 

Ing. arch. Aleš Krtička 

Ing. arch. Josef Patrný 

akad. arch. David Vávra

2015 magazín pro partnery & přátele
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Novostavba
rodinného domu

Vítěz kategorie:

Villa Průhonice
Adresa: Sadová 577, 252 43 Průhonice 

Projektant: J+W and Associates s.r.o.

Zhotovitel: Kompakt Příbram spol. s r.o.

Při realizaci fasády luxusní vily bylo uplatněno střízlivé archi-

tektonické řešení a materiálově odpovídající povrchová úpra-

va. Fasáda byla navržena v architektonicky čistém provede-

ní. Technologicky správně použitá silikonová omítka s jemnou 

zrnitostí zaručuje, že výraz fasády bude stálý po celou dobu 

její životnosti.

magazín pro partnery & přátele 2015
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Novostavba
bytového domu

magazín pro partnery & přátele 2015
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Vítěz kategorie:

Bytový dům, České Budějovice, 
ul. Fráni Šrámka 
Adresa: ulice Fráni Šrámka, 370 01 České Budějovice 

Projektant: Ing. arch Martin Kouba

Zhotovitel: Euroinstal CZ s.r.o. 

Na bytovém domě v ulici F. Šrámka v Českých Budějovi-

cích, který je zástavbou proluky, porota vysoce ohodnotila 

zejména řešení uliční fasády. Dramatičtější strukturou a čle-

něním reaguje na historizující fasády sousedních objektů. 

Této členitosti je docíleno použitím vhodně vybraných ma-

teriálů, plastického členění s vodorovnou profi lací a ploch 

s kreativními strukturami imitujícími dřevo.

2015 magazín pro partnery & přátele
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Vítěz kategorie:

Budova Základní umělecké školy 
Karla Malicha, Holice 
Adresa: Holubova 1234, 534 01 Holice 

Projektant: DOBRÝ DŮM, s.r.o.

Zhotovitel: BW – Stavitelství, s.r.o.  

Význam této stavby spočívá zejména v příkladném přístupu 

investora. Je zřejmé, že u této stavby z veřejných zdrojů byl 

kladen velký důraz na architekturu a výběr architekta. Stav-

ba je důkazem, že není třeba použít velké množství výrazo-

vých prostředků a drahých materiálů pro dosažení maxi-

málního výtvarného účinku, ale stačí pouze volit správné 

tvary a proporce, pracovat jakýmsi sochařským přístupem 

a kvalitně dokončit realizaci. Porota ocenila i soulad mezi 

soudobostí návrhu a ekonomií provozu – budova je navrže-

na v pasivním standardu.

Novostavba
nebytového 
objektu

magazín pro partnery & přátele 2015
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Rekonstrukce
historického 
objektu Vítěz kategorie:

Pivovar Cvikov 
Adresa: Pivovarská 405, 471 54 Cvikov 

Projektant: architekti ADIKON, s.r.o.

Zhotovitel: FOUKAL s.r.o.

 

Porota ocenila citlivou rekonstrukci zchátralého areálu pi-

vovaru do podoby odpovídající původnímu vzhledu. Ma-

teriály použité při rekonstrukci prokázaly plnohodnotnou 

schopnost docílit autentického vzhledu. Celá rekonstruk-

ce byla provedena jak v návrhu, tak i v realizaci s velikou 

pokorou k  původní stavbě a  odpovědným přístupem 

k detailu i celku. 

magazín pro partnery & přátele 2015
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Revitalizace,
sanace, renovace

magazín pro partnery & přátele 2015
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Vítěz kategorie:

Rekonstrukce objektu bývalé kotelny 
v Želeném Brodě na uměleckou kovárnu 
Adresa: Železný Brod, 468 22 Železný Brod

Projektant: Ing. Jiří Čermák

Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Revitalizace zchátralého továrního objektu na uměleckou 

kovárnu v Železném Brodě je vynikajícím příkladem, jak lze 

navrátit zapomenutou stavbu znovu do života. Projektant 

pracoval s  citem pro prostředí, měřítko a  stavební detail 

s minimálními výrazovými prostředky. Byly zde využity mo-

derní stavební materiály, respektovány současné požadav-

ky na tepelně technické standardy, původní stavba byla 

doplněna novotvary a přesto zde bylo dosaženo přesvědči-

vého architektonického výsledku. Stavba může být inspira-

cí, jak postupovat při záchraně a revitalizaci objektů průmy-

slového dědictví, které by se jinak vůbec nezachovaly. 

2015 magazín pro partnery & přátele
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Novostavba kaple 
Sv. Jana Pavla II., Bukovany

Novinkou letošního ročníku bylo udělení 

společné Ceny osobností, tedy osob 

s významným postavením v různých 

sférách. Jejich členy letos byli:

RNDr. Evžen Korec – generální ředitel 

EKOSPOL a.s.

Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. 

– Fakulta Architektury ČVUT Praha  

Vangelis Zingopis – ředitel Nadace 

Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 

Dr. Zbigniew Jan Czendlik – děkan 

Římskokatolické farnosti, děkanství 

Lanškroun 

Ing. Vít Kutnar – generální ředitel DEK a.s.

Porota osobností udělila Cenu 

Novostavbě kaple Sv. Jana Pavla II., 

Bukovany, přihlášené do kategorie  

„novostavba nebytového objektu“

Projektant: Atelier 100D

Zhotovitel: Luděk Křižánek

magazín pro partnery & přátele 2015
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Hlasování
veřejnosti

Dostavba fi rmy 
Ray Service, a.s., Staré Město  

Letos měla veřejnost opět možnost 

odevzdat svůj hlas „své“ stavbě 

prostřednictvím veřejného hlasování 

do 10. května. Nejvíce hlasů obdržela 

Dostavba fi rmy RAY Service, Staré 

Město, přihlášená do kategorie 

Novostavba nebytového objektu.

Projektant: Hutní projekt Frýdek-Místek, a.s.

Zhotovitel: LISONĚK, s.r.o.



30 magazín pro partnery & přátele 2015

FASADA

ROCKí uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuKuKuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuKuKuKuKuuuKuKuuuuu
2015

Galavečer Fasáda roku 
2015 měl letos tematický 
rockový náboj i spád. 
Z večera si přítomní, 
většinou neformálně 
a stylově oblečení rockeři 
a rockerky, odváželi 
designové šátky, rockerské 
účesy a někdo třeba 
i nějakou tu tetovačku. 
Největším zážitkem byl 
bezpochyby koncert 
legendární skupiny Olympic. 
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Baumit Baumacol zahrnuje produkty, 

které lze využít v  interiérech a  exterié-

rech. Jak? 

Baumit Baumacol je produktová řada pro 

realizace obkladů a dlažeb. obsahuje kom-

pletní výrobkovou řadu od přípravy podkla-

Baumit rozhovor

O systému a novinkách 
v oblasti zpracování 
keramiky 
od nejpovolanějšího 
Ing. Stanislava Smetany

du, přes hydroizolační stěrky až po lepicí 

malty a spárovací hmoty.

V systému Baumit Baumacol máme k dis-

pozici šest lepicích malt.  od základní pro 

lepení maloformátových obkladaček v inte-

riéru až po špičková lepidla pro realizace 

velkoformátových obkladů a  dlažeb v  ná-

ročných podmínkách, jako jsou balkony 

a terasy v exteriéru nebo pokládka na pod-

lahová vytápění v interiéru. pro výběr vhod-

ného lepidla doporučuji prohlédnout si 

technologický předpis Baumacol, kde jsou 

podrobně popsány doporučené postupy, 

zásady i tipy pro správné provedení mnoha 

tipů skladeb.

Spolehlivý systém pro prestižní stavby
Baumit Baumacol

Produktový manažer
Ing. Stanislav Smetana

V čem tkví síla systému Baumacol, který 

je už pár let na trhu? 

Síla našich produktů je v  systémovosti. 

Všechny výrobky i produktové řady jsou vy-

víjeny tak, aby na sebe vzájemně navazova-

ly a doplňovaly se. Velký důraz klademe i na 
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Business centrum ArtGen – argentinská 

ulice, praha 7. V  business centru artgen 

proběhla realizace veškerých sociálních 

zařízení v  obou budovách. Celkově šlo 

o plochu cca 4 000 m2. realizaci prováděla 

společnost Syner, s.r.o. Byly použity ná-

sledující Baumit materiály.

Samonivelační stěrky:

Baumit nivello 30, Baumit nivello 10

Hydroizolace:

Baumit Baumacol proof

Základní nátěr:

Baumit Supergrund

Lepení obkladů a dlažeb a příslušenství:

Baumit Baumacol Flextop

Baumit Baumacol Basic

Hydroizolační páska 

Spárování obkladů a dlažeb:

Baumit Baumacol premiumFuge 

(odstíny – white, cement gray a anthracite)

ty nejmenší součásti systému, protože prá-

vě v  řešení těch nejmenších detailů je síla 

úspěchu. zárukou kvality pro naše zákazní-

ky je celá řada certifi kátů od renomovaných 

zkušebních ústavů. V systému Baumacol je 

to certifi kát pro kontaktní skladbu balkono-

vé konstrukce. na dalším certifi kátu zrovna 

pracujeme, ale podrobnosti si zatím nechám 

pro sebe. 

Dochází k inovacím? Máte v nabídce ně-

jaké nové produkty? 

na vývoji samozřejmě pracujeme neustále. 

Sledujeme nejnovější trendy napříč všemi od-

větvími stavebnictví, abychom mohli našim 

zákazníkům vždy nabídnout kvalitní produkty 

za přijatelné ceny. Jako jeden z  lídrů trhu 

chceme i tyto trendy udávat. ne nadarmo má-

me ve svém krédu: nápady s budoucností!

Doba se zrychluje a stejně tak i  tempo vý-

stavby. Baumit má v  současnosti jednu 

z nejširších řad „rychlých“ výrobků na trhu. 

V  systému Baumacol je to rychletvrdnoucí 

vyrovnávací malta pro stěny i podlahy Bau-

mit Baumacol preciso Speed a  rychletvrd-

noucí lepicí malta Baumit Baumacol Flex-

top Speed, která je pochozí a spárovatelná 

již po cca 3 hodinách. Díky těmto výrobkům 

jsme schopni velkou část prací realizovat 

během jediného dne!

Jaké přináší řada Baumacol výhody zá-

kazníkovi?

znovu zmíním slovo systém. zákazník si tak 

může na jednom prodejním místě objednat 

veškeré materiály od zateplovacích systé-

mů, betonů, potěrů, omítek až po řadu Bau-

macol. Ušetří tak čas i  peníze, které pak 

může věnovat rozvoji svého podnikání.

na mnoha prodejních místech jsou již k dis-

pozici Baumacol stojany s  velkou řadou 

spárovacích hmot a  tmelů a  systémovým 

příslušenstvím. Veškeré výrobky řady Bau-

macol jsou léty prověřeny a můžete se tak 

spolehnout na jejich výbornou kvalitu.
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SOŠ a SOU Nymburk

na této výškové budově v nymburce se 

uplatnil systém materiálů Baumit Bau-

macol na všech balkónech a lodžiích.
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Zateplovací systém Baumit open uvedený na trh v r. 

2000 v sobě jako první slučoval výhody fasádního 

polystyrenu (lehká manipulace, snadná zpracova-

telnost, tuhost a  tvarová stálost, snížená nasáka-

vost a příznivá cena) s výhodami minerální vlny (pa-

ropropustnost). Se systémem Baumit open se od té 

doby v Evropě zateplily desítky tisíc objektů a toto 

originální řešení se stalo vzorem pro vícero napodo-

bitelů. V zemích jižní Evropy není tento systém pou-

žíván pouze k  „zateplení“ v chladném období, ale 

výhodně se osvědčil i pro zajištění příjemného mik-

roklimatu v  letních měsících, kdy „pasivně chladí“ 

na principu pouhého působení přírodních zákonů. 

Pojem „Baumit open. Die Klimafassade“ není potře-

ba ve Španělsku, Řecku či Itálii vysvětlovat.

V letošním roce probíhá až do konce stavební se-

zóny cenové zvýhodnění unikátních děrovaných 

fasádních desek za cenu běžných. Namísto 

zdlouhavých vysvětlování vám předkládáme jasné 

„důkazy místo slibů“.

Zateplení, které dýchá!
Baumit open

OriginálOriginál
je jen jeden

Důkazy místo slibů:
   Tepelněizolační desky Baumit open obsahují 
jako jediné síť drobných otvorů, které pro-
cházejí skrze celou tloušťku desky až na její 
vnější líc, takže u nich nehrozí kondenzace 
vlhkosti způsobená měnící se paropropust-
ností tepelněizolačních desek směrem k  je-
jich vnějšímu povrchu

   Baumit open je jediný zateplovací systém, 
který má všechny parametry navzájem sla-

děny tak, že jeho paropropustnost se blíží 
prodyšnosti cihelného zdiva. Bylo prokázá-
no, že zateplovací systém Baumit open 
zkracuje dobu vysychání zatepleného cihel-
ného zdiva až o 50 %, u zdiva z pórobetonu 
až o 58 % a u stěn z monolitického betonu 
až o 62 %.

   Baumit open umožňuje jako jediný zateplo-
vací systém u  mírně zasoleného a  vlhkého 
zdiva sanaci a zateplení v jednom. Plně po-
stačí zvýšená odolnost lepicí a  stěrkové 
hmoty Baumit openContact proti solím, 
šroubovací hmoždinky s korozivzdorným tr-
nem a samozřejmě vysoce prodyšná omítka 
Baumit openTop.

   Lepicí kotvy Baumit StarTrack jsou jediné ko-
tevní prvky ETICS, které nezasahují do tepel-
ného izolantu, takže snížení tepelněizolační-
ho účinku je u  takových zateplovacích 
systémů zaručeně nulové. Studie DIBt Berlín 
prokazují až o 10 % lepší výsledky než u za-
pouštěných hmoždinek.

   Baumit Life je jediný vzorník fasádních omí-
tek a barev, jehož všechny odstíny jsou ga-
rantovány jako vhodné pro vnější kontaktní 
zateplovací systémy. U  fasádních omítek 
podle tohoto vzorníku není uplatňován žád-
ný příplatek za barevný odstín.

   Pastovité fasádní omítky Baumit byly jako 
první v ČR vybaveny novou generací biocid-
ní ochrany, tzv. zapouzdřenými biocidy, kte-

ré působí stejně účinně již v  menších dáv-
kách a  po delší dobu než biocidy dosud 
užívané, a  jsou tudíž nejen úspornější, ale 
i ohleduplnější k životnímu prostředí.

   Baumit NanoporTop a Baumit StellaporTop 
byly jedny z  prvních fasádních pastovitých 
omítek, u  kterých bylo možno díky souhře 
mnoha jedinečných vlastností (paropropust-
nost, nasákavost, množství, tvar a  velikost 
mikropórů, minimálnímu elektrostatickému 
náboji, minerálnímu pojivu apod.) upustit od 
používání biocidní ochrany na fasádě vůbec.

   Baumit NanoporTop je jedinečný výrobek vy-
užívající k  samočištění fasád přirozeného 
denního světla na principu fotokatalytického 
působení povrchu.

   Metodiku měření a posuzování vhodnosti fa-
sádních omítek a barev na ETICS pomocí je-
jich komplexní odrazivosti v celé šíři sluneční-
ho světla (tzv. koefi cientu celkové odrazivosti 
TSR, tj. součtu IČ, viditelné a UV složky) za-
vedla v ČR jako první společnost BAUMIT.

již realizováno systémy Baumit openjiž realizováno systémy Baumit open
10.000.000 m2

Sečteno a podtrženo: 
  prvotřídní zateplení pro váš dům 
  dlouhodobě krásná a funkční fasáda 
  nyní i za výhodnou cenu 

Více informací získáte na:
www.baumitoriginal.cz nebo prostřednictvím 
zelené linky 800 100 540.

Zateplujte tím nejlepším! High-tech systémy Baumit open a Baumit open Premium umí jako žádné jiné 
skladby ochránit fasádu efektivně a ohleduplně. Zcela přirozeným způsobem a s využitím základních 
fyzikálních zákonů splňují představy o zdravém bydlení, dlouhodobé spolehlivosti a ekonomické výhodnosti.
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Ukázalo se, že právě oblast suchých betono-
vých směsí je jedním z mála segmentů ukrýva-
jících doposud nevyužitý tržní potenciál. Znač-
ná část betonových konstrukcí se v  oblasti 
pozemního stavitelství stále ještě vyrábí z beto-
nu míchaného na místě či z předpřipraveného 
čerstvého betonu. Ale právě tyto tradiční pra-
covní postupy s sebou přinášejí problémy pře-
devším pro drobné zpracovatele a menší ob-
jekty – ať už se jedná o  obrovské množství 
produkce bez možnosti přestávek, o materiá-
lové ztráty při skladování, o komplikace při likvi-
daci zbylého materiálu či o úklid po betonování. 

Společnost Baumit patří mezi největší a nejzkušenější výrobce a dodavatele suchých směsí, mezi 
které se řadí i betony. V současné době disponuje nejširší výrobkovou řadou, ze které si vybere 
každý profesionál i domácí kutil. Portfolio betonů Baumit je spojením tradice a inovace. Výsledkem 
jsou kvalitní a zkušenostmi prověřené výrobky. Beton značky Baumit má od června letošního roku 
na pultech českých prodejen se stavebninami nový „kabát“, který bude doplněn i novým designem 
štuků.  

Betonové směsi 
Baumit mají skrytý tržní 

potenciál

Museo del Hormigon (Muzeum vědy), 
Doñinos de Salamanca (Španělsko)

Olympijský stadion, 
Montreal (Kanada)

Beton inspiruje architekty. Na celém světě nalezneme 
nápadité stavby, které zaujmou především tvarem a materiálem.

Dům Azuma, Sumiyoshi, 
Osaka (Japonsko)

10 důvodů, proč zvolit nové suché betonové směsi Baumit: 

1.  Pytle 25 kg jsou vedle 40-kilových balení příjemné pro snadnou manipulaci 

2.  Trvalá kvalita

3. Široký sortiment

4.  K dostání v dobrých prodejnách stavebnin, široká distribuční síť

5.  Použití i v menších stavebních projektech a v hůře dostupných místech 

6. Bezproblémové skladování 

7.  Neupotřebený materiál lze opakovaně použít

8.  Kvalita značky Baumit za skvělou cenu

9.  Kompletní servis a technické poradenství na vyžádání

10. Tradiční i speciální betonové směsi
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Baumit rozhovor

Betony pro 
každou stavbu
Baumit se chlubí nejširší výrobkovou řadou 
betonů na českém trhu. Jaké směsi do ní 
patří a čím jsou výjimečné? 
Směsi, o kterých se bavíme, lze rozdělit na tradič-
ní a  speciální betony. Mezi těmi tradičními jsem 
hobby i profi  výrobky, které se používají pro běž-
né betonové konstrukce v  podobě překladů, 
schodišť, sloupů nebo jako podklad pod dlažbu. 
Tyto betony jsou výjimečné především svou uni-
verzálností a širokou oblastí použití. Speciální be-
tony s sebou přináší nějaké zaměření, nějaké vyš-
ší užitné nebo zpracovatelské hodnoty/vlastnosti, 
díky kterým docílíme např. urychlení procesu vý-
stavby, zabráníme průsaku vody ve spodní stav-
bě, nebo vytvoříme pevný základ, který fi xuje kot-
vený prvek již během několika málo minut. 

Jak byste ve stručnosti charakterizoval 
Baumit betonové směsi? 
Baumit je největší a nejzkušenější výrobce a do-
davatel suchých směsí, mezi které se řadí i be-
tony. Disponuje nejširší výrobkovou řadou, 
a proto si z ní vybere každý profesionál i domá-
cí kutil. Portfolio betonů je spojením tradice 
a inovace, výsledkem jsou kvalitní a zkušenost-
mi prověřené produkty. 

Jak široké spektrum uplatnění směsi mají – 
kde všude jsou využitelné?  
Tradiční betonové směsi najdou své uplatnění 
v každém domě i na každé zahradě. Jedná se 

Kdo a kde mi poradí se správným výběrem 
betonové směsi? 
Výběr správné směsi je odvislý od konkrétního 
požadavku zákazníka, oblasti použití, případně 
požadovaných parametrů. V rámci naší společ-
nosti máme své obchodně technické regionální 
zástupce, kteří jsou nejen schopni poradit s vý-
běrem konkrétního výrobku nebo systému, ale 
zároveň zpracovávají cenové nabídky ušité na 
míru každé stavbě a disponují doporučením na 
konkrétní prodejní místa, kde je možné výrobky 
zajistit. Kromě regionálních zástupců je možné 
využít konzultace s technickým zázemím spol. 
Baumit, s tzv. úsekem produkt managementu, 
který je základnou pro veškerý servis, technic-
kou specifi kaci a oblast použití jednotlivých vý-
robků.   

Plánujete nějaký upgrade výrobkové řady 
betonů a doplnění dalším sortimentem? 
Refresh výrobkové řady betonů a doplnění sor-
timentu byly velkým tématem posledních dvou 
let, kdy jsme si dali za cíl vytvoření unikátní a ši-
roké výrobkové řady pro různé oblasti použití. 
V současné době máme velmi dobrou odezvu 
z trhu, kde nejen tradiční, ale i speciální výrob-
ky našly své spokojené zákazníky, a především 
díky nim jsme v  současné době se značným 
náskokem lídrem trhu v  suchých betonech. 
V současné době vyhledáváme nové potenciá-
ly a obchodní príležitosti s cílem oslovit a získat 
spokojené zákazníky, kteří se k nám budou rá-
di vracet.

Produktový manažer
Ing. Václav Nevšímal

o konstrukce nebo prvky, se kterými jsme denně 
v kontaktu, aniž bychom si uvědomovali, z čeho 
jsou tvořeny a jaké nároky jsou na tyto materiály 
kladeny. Jedná se o  různé sloupy, překlady, 
opěrné stěny, betonové zídky atd. Speciální 
betonové směsi najdou uplatnění rovněž v  tra-
dičních konstrukcích a navíc i v oblastech speci-
álních, mezi které řadíme např. stavby vodohos-
podářské, dopravní nebo průmyslové. 

Které produkty byste mohl z hlediska pro-
dejnosti označit jako bestsellery? 
Vlajkovou lodí našeho sortimentu je výrobek Bau-
mit ProofBeton, který se prezentuje výjimečnými 
vlastnostmi v podobě vodonepropustnosti, vyso-
kou odolností proti mrazu a posypovým solím ne-
bo atestem pro styk s pitnou vodou. Kromě těch-
to specifi ckých parametrů jej lze rovněž použít 
jako tradiční beton, který se svou pevností řadí do 
středně vyšší třídy. Dalším bestsellerem je FixBe-
ton, který je na trhu známý jako tzv. sloupkobeton 
a používá se k rychlému zafi xování, kotvení růz-
ných sloupků, zahradního osvětlení a dopravního 
značení, kde právě oblast dopravní infrastruktury 
je tou stěžejní a nejvíce zásobenou.
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1  Baumit ProofBeton 
– vodonepropustný beton

2  Baumit Beton B 20/30 
– tradiční betonové směsi

3  Baumit drenážní beton 
– silně vodopropustný beton

4  Baumit FlexBeton, 
Baumit FlexBeton Speed 
– spádové potěry

5  Baumit FillBeton 
– zálivkový beton

6  Baumit FixBeton 
– rychlý kotevní sloupkobeton 

Pozvěte je k sobě 
na stavbu i na 
zahradu!

2015 magazín pro partnery & přátele
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Každá produktová řada je Speed 
aneb když na rychlosti záleží 

BAUMIT SPEED

Čas jsou peníze. Splnění krátkých termínů, nízké 
rozpočty i chyby předchozích dodavatelů, to vše 
vytváří tlak na zpracovatele, aby prováděli své 
práce v co nejkratším termínu. Stejné požadavky 
se očekávají i od moderních stavebních materiálů. 

S čím dělat, když má být brzy 
hotovo třeba i kvůli blížící se 
zimě? Se Speed výrobky od 
Baumitu!

Baumit FlexBeton Speed 

– spádový podlahový potěr
Baumit potěr E 300 Speed 

– podlahové potěry
Baumit vyztužený potěr 
E 300 Speed – podlahové 
potěry

Baumit SpeedFix – 

příslušenství k vnitřním 

omítkám

Baumit Baumacol 
PrecisoSpeed – realizace 
obkladů a dlažeb

Baumit Baumacol 
FlexTopSpeed 
– realizace obkladů a dlažeb 

Baumit SpeedContact 
– lepení a stěrkování 
izolačních fasádních desek

Baumit SpeedTop 
– povrchové úpravy 
zateplovacích 
systémů, 
resp.
probarvených 
omítek

magazín pro partnery & přátele 2015
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Baumit rozhovor

Sanace betonových 
konstrukcí – Baumit 
Beto
Uvedli jste na trh novou komoditu Baumit 
Beto, která je kompletním systémem pro-
duktů pro sanaci betonových a železobe-
tonových konstrukcí. Proč jste se zaměřili 
právě na tuto oblast a co je vaším cílem?
Řadu Baumit Beto jsme zavedli pro zajištění 
komplexního řešení sanací betonových a železo-
betonových konstrukcí. Chceme našim zákazní-
kům nabídnout ucelené řady výrobků, které na 
sebe navazují a vzájemně se doplňují. Dbáme na 
systémovost, protože jedině tak lze zajistit, že 
použité výrobky stoprocentně plní svou funkci. 
Jelikož jsme předním dodavatelem fasád, míříme 
s řadou Baumit Beto především do této oblasti.

Které produkty lze využít pro sanaci beto-
nu? 

Produktový manažer 
Ing. Stanislav Smetana

Sanace betonu: 
   Kompletní systém pro opravy betonových kon-
strukcí 

   Dlouhodobá ochrana proti korozi výztuže 
   Ochrana proti působení mrazu a posypových 
solí

Baumit Beto

Důvodem uvedení řady Baumit Beto je rozšíření nabídky ucelené řady vý-
robků, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Aby produkty plnily 
stoprocentně svoji funkci pro zákazníky, je důležitá systémovost.

Spolehlivý opravář 
železobetonových konstrukcí

Jednou z  nejdůležitějších částí při sanacích je 
kvalitní příprava podkladu, kde jako antikorozní 
nátěr na veškeré kovové části slouží Baumit Be-
toProtect a pro zajištění výborné přídržnosti re-
profi lačních malt je určen adhezní můstek Baumit 
BetoHaft. Pro hrubší reprofi laci lze následně vyu-
žít Baumit BetoFill, pro fi nální sjednocení povr-
chu nebo jemnější vyrovnávky slouží Baumit Be-
toFinish.

Jaký je rozsah oprav a  úprav, které lze 
s Baumit Beto provádět? 
S výrobky Baumit Beto lze provádět opravy více-
méně v  libovolném rozsahu. Každá stavba je 
však originál a je nutné k ní přistupovat individu-
álně. Proto vždy doporučuji kontaktovat našeho 
technického a obchodního zástupce, který kon-
strukci posoudí a navrhne optimální skladbu pro 
provedení sanací.

Jmenujte možnosti použití Baumit Beto?
Systém je vhodný především pro opravy betono-
vých fasád, balkonů, teras a  lodžií, konstrukcí 

oblasti možného použití: 
  balkony, terasy, lodžie 
  betonové fasády
  sloupy, překlady, trámy, zábradlí 
  konstrukce z pohledového betonu 
  prefabrikované dílce 

Sanace betonu – produkty
Pro ochranu stávajících objektů nabízí společnost 
Baumit systém pro opravy betonových konstrukcí. 
Díky následujícím produktům tak dosáhnete per-
fektního a jednoduchého zpracování. 

i. PŘÍPRAVA PoDKLADU
Baumit BetoProtect 
Jednosložkový, cementem pojený, ochranný a an-
tikorozní nátěr výztuže. Snadno se zpracovává, 
rychle vytvrzuje, má výbornou přilnavost na betonu 
a oceli.

Baumit BetoHaft 
Jednosložkový minerální kontaktní můstek pro vo-
dorovné i svislé plochy. Vhodný i pro práci nad hla-
vou. Díky nízké spotřebě záměsové vody vykazuje 
při velmi dobré zpracovatelnosti vysoké pevnosti 
v tahu.

ii. VYRoVNÁVAcÍ MALTY 
Baumit BetoFill 
Jednosložková minerální opravná malta s  vynikající 
přídržností k  betonu a  minimálním smrštěním. Pro 
použití v interiéru i exteriéru, pro ruční i strojové zpra-
cování. Lze aplikovat na vodorovné i svislé konstruk-
ce v tloušťce až 4 cm v jednom pracovním kroku. 

Baumit BetoFinish
Jednosložková a  povětrnostním vlivům a  mrazu 
odolná, hydraulicky tuhnoucí jemná stěrka s vyni-
kající přídržností k podkladu. Pro použití v interiéru 
i  exteriéru. Zpracovatelná jako celoplošná stěrka, 
pro lokální opravy dutin, poškozených hran i štěr-
kových hnízd pohledového betonu.

schodišť nebo nejrůznějších sloupů, trámů a pře-
kladů. Tato řada najde uplatnění i  u  konstrukcí 
z pohledového betonu.

Je některá z  produktových řad, která na 
sanaci betonů v  podstatě navazuje nebo 
s ní souvisí? 
Na úspěšnou sanaci betonových konstrukcí lze 
navázat produkty řady Baumit Baumacol, což je 
systém pro realizace obkladů a dlažeb například 
na balkónech, lodžiích či terasách. Po sanaci be-
tonových fasád můžeme navázat některým z pr-
votřídních zateplovacích systémů Baumit.

2015 magazín pro partnery & přátele
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Baumit World 
Ukrajina

Další krok  
k samostatnosti 

V roce 2012 přišel ukrajinský Baumit s novými suchými směsmi a v ro-

ce 2015 došlo k dalšímu významnému milníku v historii společnosti, za 

který lze považovat zahájení výroby pastovitých omítek a barev. Do té 

doby se totiž veškerý materiál distribuoval prostřednictvím společnos-

ti Baumit v Rakousku, Polsku, Rumunsku, Bulharsku a v jiných evrop-

ských zemích. 

V současné době se výroba realizuje ve východním areálu Baumit na 

předměstí Kyjeva. Poloha v nejpřitažlivějším regionu slibuje z hlediska 

výstavby vysokou ziskovost, protože činí pružnější také logistiku. Plá-

novaný objem výroby představuje 9 000 tun za rok. Vyrábět se budou 

všechny druhy dekorativních omítek – od silikonových, silikátových, si-

likonovo-silikátových, akrylátových a mozaikových omítek až po ino-

vativní samočisticí omítky NanoporTop a modelovatelné omítky Baumit 

CreativTop a všechny barvy ze vzorníku Baumit Life. 

Termín zahájení výroby byl stanovený na začátek roku 2015. Kolem 

a kolem jde o nový vývojový krok společnosti Baumit Ukrajina, kterým 

si společnost významně zvětší svůj podíl na trhu s dekorativními omít-

kami a upevní svoje vedoucí postavení v oblasti prodeje tepelně-izo-

lačních systémů. 

Čína

Baumit na prvním pasivním domě v Číně
Renomovaná architektonická kancelář Peter Ruge Architekten definuje de-

signem pasivního domu „Bruck“, který se právě staví v Číně, nové standar-

dy trvalé udržitelnosti. Energetickou úsporou 95 % v porovnání s běž-

ným čínským obytným domem je „Bruck“ prvním domem svého 

druhu, který je situovaný v klimaticky vlhké a teplé jihozápad-

ní části oblasti. Je rovněž prvním projektem, který byl 

současně certifikovaný institucei LEED (americká), 

BREEAM (mezinárodní), DGNB a China Green 

Building Label. Použité byly: systém 

Baumit Star se StarTherm, Star-

Contact, DuoTex a  s  komplet-

ním příslušenstvím Baumit pro 

fasády, Baumit NanoporTop ja-

ko dekorativní vrstva a částeč-

ně Baumit Terracotta.
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výběr novinek  
ze tří světových  
poboček

Německý veletrh 
„BAU“ 2015 
Účast na Světovém veletrhu architektury, ma-

teriálů a systémů v Mnichově je pro evropské-

ho lídra Baumit povinná. Tato významná udá-

lost německé stavební branže byla opět velmi 

úspěšná. Návštěvnost byla s počtem čtvrt mi-

lionu lidí opravdu rekordní. A  vzrostlo také 

množství návštěvníků s  vysokou odborností, 

čehož byly důkazem mnohé rozhovory s nimi.

Veletrh Bau je vždy barometrem a  tvůrcem 

nálady. Jedním z hlavních témat letošního ro-

ku bylo BIM (Building Information Modeling, 

tedy informační modelování budov). Jedná se 

o novou elektronickou pomůcku, která přináší 

zásadní zlepšení procesu projektování. S po-

mocí BIM se zaznamenávají všechny relevant-

ní údaje o budově, které se využívají při virtu-

ální i  geometrické vizualizaci. Dalším 

důležitým tématem byla věková a bezbariéro-

vá přestavba objektů v důsledku zvratu v de-

mografickém vývoji.

Stánek Baumit odrážel svým designem krea-

tivní rozmanitost firmy. Návštěvníci se tak 

mohli stejně jako loni pozorovat v  zrcadle 

a zdánlivě bez problémů lezli na kolmou stěnu 

domu nebo šplhali do koruny stromu. Umožni-

la to zvláštní inscenace: Fasádní prvky ulože-

né na zemi s pomocí šikmé zrcadlové plochy 

se opticky spojily, přičemž vznikl efekt stojící 

fasády domu. Fasádní prvky, které prezentují 

využití výrobního programu Baumit, přitom 

přebraly úlohu klasické prezentace produktů. 

Hlavní myšlenkou bylo představit kreativitu 

realizace fasád a nechat speciálně vyniknout 

produkty NanoporPhokat, CoolPigments, 

WDVS StarTrack (lepicí kotva).

Nejvýznamnější momenty z  veletrhu Bau 2015 

jsou shrnuté v  tříminutovém videu na stránce: 

www.baunetz.de/messe-tv/bau-2015/
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Bytový dům z 19. století, který stojí na Eliščině nábřeží v Hradci Králové, se dočkal po desítkách let 
zanedbávání mimořádné péče. Historická budova je nyní díky bělostné a bohatě zdobené klasicistní fasádě 
skutečnou perlou mezi ostatními domy! 

Jak se vrací krása 
starobylým domům

Dvoupodlažní nárožní bytový dům s  bohatým 
parterem se konečně dočkal zasloužené nápra-
vy po desetiletích chátrání a netečnosti. Dům byl 
postavený podle návrhu J. Čermáka v  letech 
1894–1895. Fasáda domu je klasicistní, bohatě 

zdobená. Stávající hliníkové výkladce nejsou pů-
vodní, nahradily vybouráním parapetů původní 
okna, a to včetně tvaru záklenků. Uliční fasáda by-
la provedena v  měkké vápenné omítce, natřená 
ve třech odstínech – světlý, tmavý a  hnědý okr. 

Přestože objekt není kulturní památkou, má fasá-
du s původními dobovými prvky, které bylo třeba 
dochovat jako základ architektonického ztvárnění 
a  řemeslné zručnosti, která odpovídá době vý-
stavby koncem 19. století.

1
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Nebylo jednoduché u domu postaveném na křižo-
vatce frekventovaných ulic v centru města vybavit 
zábor a  zvláštní užívání komunikací. Následovalo 
postavení lešení vně objektu na chodnících i  ve 
dvoře. Po postavení lešení začaly naplno stavební 
práce v  celém domě: opravy historických fasád, 
balkonů, atikových balustrád z pískovce a bohaté 
štukatérské výzdoby, opravy a  nátěry okenních 
a  dveřních výplní, opravy všech patnácti komínů 
včetně jejich hlav a oplechování, zpevnění krovu, 
demontáž krytiny a oplechování, následně prove-
dení nového střešního pláště firmou PARIO HK, 
zpevnění vazných trámů ocelovými příložkami 
v celých délkách a zásadní úpravy ve 4. NP a pod-
kroví v celé ploše půdorysu domu. Majitel domu je 
stavební inženýr a odborník. Říkal od samého za-
čátku, že bude náročným zákazníkem a bude hlí-
dat detaily a nic nám nesleví. Vše také do puntíku 
splnil. Chtěli jsme za svoji práci zaplatit, tak proč 
bychom neměli odvádět kvalitní práci. Nakonec 

bylo krásné, kdyby se ve výběrových řízeních škr-
tala nejnižší nabízená cena a opustili jsme – s leh-
kou nadsázkou řečeno – soutěže o „nejhorší“ kva-
litu. Snad se blýská na lepší časy i mimo soukromý 
sektor.

Narazili jste v průběhu rekonstrukce na ně-
jaké komplikace? 
Viděli jsme se s majitelem domu, se stavebním od-
borníkem a jeho dozorem na stavbě i několikrát za 
den, a to bych doporučoval všude. Ono pak oprav-
du není potřeba “konstruovat” zbytečně složité 
smluvní vztahy a podivné finanční záruky po ukon-
čení a předání prací ve prospěch objednatele, kte-
rý pořádně ani neví, co se mu stavělo. To se stalo 
současným trendem ve stavebnictví a radost z po-
ctivé a kvalitní práce je ta tam. Bohužel pro součas-
né stavebnictví stále více platí: “Když musím vyhrát 
s nejlevnější cenou, tak pak ani kolikrát nevím, co 
jsem nacenil, ale musím se snažit nějak „vyjít”. Na 
fasády jsme měli k dispozici jednoduchý barevný 
pohled, který jak bývá u nás často obvyklé, doznal 
změn při zkouškách barevnosti na vzorcích. Ko-
nečné řešení vyústilo v  monochromatické světle 
šedivé tóny, kdy jsme dali přednost účinkům světla 
a stínu v náročných štukatérských prvcích. Spolu-
práce s památkáři magistrátu, jmenovitě zejména 
s panem Ing. Kadlečkem, byla konstruktivní a tím 
pádem i bezproblémová.

Jaké jsou reakce na zrekonstruovaný bo-
hatě zdobený klasicistní dům? 
Zdá se, že tento bytový dům s historickou příchutí 
na území Městské památkové zóny se v  Hradci 
Králové líbí, což vyplývá z  mnoha vyjádření. Pro 
nás autory celkové opravy domu bylo nejhezčím 
okamžikem, když označili známí pana majitele fa-
sádu za nejhezčí v Hradci, jak nám pan majitel po-
té pověděl. Pochopitelně se jedná o jistou nadsáz-
ku, ale že se naše práce líbí, nám dělá velkou 
radost a je to hlavní motor našich budoucích po-
dobných realizací...

Vaše stavební firma se na rekonstrukce 
historických objektů specializuje? 
V dnešní době si nemůžeme příliš vybírat. Vedle re-
konstrukcí fasád památkově chráněných objektů 
jsme schopni realizovat i  zateplení vnějších plášťů 
panelových domů. Rozdíl je v tom, že u historických 
objektů jsme vzhledově opatrnější v  tom smyslu, 
abychom zachovali ráz doby vzniku a nevymykali se 
materiálovým možnostem té které doby. U  šedi-
vých panelových domů jsme oproti tomu úmyslně 
esteticky odvážnější, abychom tyto vzhledově una-
vené domy ustrojili do veselejšího oblečku.

Co Vás na historických, případně i památ-
kově chráněných domech přitahuje? 
Víte, ony tyto domy mají svůj nezaměnitelný ráz, 
dýchá z nich historie i osudy našich předků. Obdi-
vujeme jejich fortel, nápaditost a profesní vyzrálost 
řemeslníků, kteří tyto domy stavěli. Jejich poctivé 
úsilí vrcholilo právě fasádou – takovou, která se 
vždy odlišovala a která byla vždy originálem v rám-
ci své doby, svého historického stylu. A takové fa-
sády je opravdový zážitek po letech opravovat. 

Kde se o vaší stavební firmě majitel domu 
dozvěděl? 
Když si nás majitel domu vybral, dotázal jsem se 
ho, proč právě nás. Odpověděl mi, že chce mít 
nejhezčí fasádu v Hradci Králové. Trochu jsem se 
popravdě orosil. Nebyl jsem si jistý, jestli můžeme 
tento závazek přijmout. Také řekl: „Nebyli jste nej-
levnější, ale já Vaši práci chci a věřím Vám.“ Potom 
nezbývá nic jiného než dělat všechno pro to, abys-
te neudělali ostudu. Jak jednoduché, že... 

Rozsah prací obsahoval netradiční postu-
py. Jak jste se s tím vším poprali?

Baumit rozhovor

se zpracovatelem rekonstrukce významného bytového 
domu z 19. století na Eliščině nábřeží v Hradci Králové:

Ing. Václav Hynek
stavební a obchodní 

firma Opočno,  
několikanásobný držitel 

ocenění Fasáda roku, 
specialista na 
rekonstrukce 

historických objektů

jsme se bezproblémově potkali. Provedli jsme do-
hodnuté práce a majitel nám bez odkladu a zádrž-
ného po pečlivém průběžném kontrolování postu-
pů vše uhradil ještě před splatností vystavených 
faktur. Myslím, že naši spolupráci nejlépe vystihne 
následující – oboustranná spokojenost. Jak by to 
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1  Původní stav
Původní stav klasicistní budovy bytového domu na Eliščině 
nábřeží v  1. památkové zóně města Hradce Králové 
z 19. století. Fotografie stavu před rekonstrukcí, která pro-
běhla v r. 2014.
 

2  Poškozené prvky fasády
Fasáda byla ve stavu značného poškození. Rozsah oprav pů-
vodní fasády byl definován rozhodnutím Odboru památkové pé-
če v Hradci Králové s cílem dodržení maximální autenticity pů-
vodních architektonických prvků fasády z doby výstavby objektu.
 

3  Výběr technologie
Pro opravu omítek formou vysprávky směla být použita 
omítka ve stejné kvalitě, zrnitosti a struktuře, jako jsou stáva-
jící původní omítky. Jedním z  kroků bylo doplnění ploch 
bosáží a původního ostění a nadpraží.

4  Záchrana ozdobných prvků 
Fasáda obsahovala řadu zajímavých architektonických prv-
ků v dezolátním stavu, jejichž oprava si vyžádala odborný 
a  specifický přístup. Jedním z nejobtížnějších byla oprava 
imitací podpůrných krakorců pod balkony, které musely být 
z fasády opatrně sejmuty a odvezeny do štukatérské dílny.
 

5  Štukatérská dílna
V dílně zpracovatele prošly opravou krakorce pomocí histo-
rických štukatérských technik a nástrojů odpovídajících do-
bě výstavby domu.
 

6  Oprava in situ
Ozdobné prvky, které nebylo možné sejmout z plochy fasá-
dy, byly repasovány přímo na stavbě. Tyto květinové motivy, 
maskarony a  girlandy jsou nedílnou součástí všech krás-
ných klasicistních fasád a staly se vzorem secesní architek-

tuře. Po provedení nezbytných oprav byly podpůrné krakor-
ce vráceny na původní místo.
 

7  Barevné řešení
Na základě předvedení barevných vzorků fasádní barvy bylo 
rozhodnuto, že nová barva fasády bude monochromatická 
ve světlém odstínu.
 

8  Oprava soklu
Jedním ze závěrečných kroků byla oprava pískovcového so-
klu budovy. Ten byl vyčištěn vysokotlakým proudem vody, 
pečlivě opraven a doplněn, následně hydrofobizován a spo-
lečně s dolní částí fasády ošetřen antigraffiti nátěrem.
 

9  Výsledná podoba
Díky vysoce profesionálnímu a citlivému přístupu k opravě 
fasády se může město Hradec Králové pochlubit novou tvá-
ří budovy z konce 19. století.

7 8 9
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Základní umělecká škola Karla Malicha 

v  Holicích je, což jste se již dozvěděli 

z  předchozích stránek, vítězem kategorie ne-

bytový objekt – novostavba v  rámci soutěže 

Fasáda roku 2015. O  výhře rozhodla porota 

složená z významných architektů. Prestižnímu 

ocenění předcházela řada správných rozhod-

nutí, která vedla ke konečnému důsledku – 

k  vítězství v  soutěži, které vnáší do českého 

stavebnictví nové pohledy na soudobou archi-

tekturu a její realizaci v moderním stavitelství. 

ZUŠ Karla Malicha je první vzdělávací zařízení, 

které je vystavěné v  energeticky pasivním 

standardu podle zásad pro navrhování a vý-

stavbu udržitelných budov CESBA (zkratka 

názvu evropské iniciativy „Common European 

Sustainable Building Assessment“, která usi-

luje o sjednocení evropského hodnocení udr-

žitelných budov). Autory projektu jsou Ing. 

arch. Helena Boráková a  Ing. arch. Dalibor 

Borák z ateliéru Dobrý dům spol. s r.o. v Brně. 

zasloužené ocenění za správné 
rozhodnutí 
Prvním krokem k úspěšné realizaci  bylo roz-

hodnutí zastupitelstva pozastavit již připravený 

projekt, který byl navržen ve standardním pro-

vedení s násobně vyšší spotřebou energie, kte-

rá by neumožnila městu Holice fi nancovat její 

provoz. Výstavba nového pasivního objektu 

byla rozpočtově stejně nákladná jako původní 

řešení. Změnou projektu došlo k posunu ener-

getické náročnosti budovy z  kategorie C do 

kategorie A+. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází deset 

učeben pro hudební obory a komorní koncert-

Budova Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích – první energeticky pasivní 
vzdělávací zařízení v ČR

„Význam této stavby spočívá zejména v příkladném přístupu investora. Je zřejmé, že u této 
stavby z veřejných zdrojů byl kladen velký důraz na architekturu a výběr architekta. Stavba je 
důkazem, že není třeba použít velké množství výrazových prostředků a drahých materiálů pro 
dosažení maximálního výtvarného účinku, ale stačí pouze volit správné tvary a proporce, 
pracovat jakýmsi sochařským přístupem a kvalitně dokončit realizaci. Porota ocenila i soulad 
mezi soudobostí návrhu a ekonomií provozu – budova je navržena v pasivním standardu.“ 

Adresa: ZUŠ Karla Malicha, Holubova 1234, 53401 Holice
Zhotovitel: BW – Stavitelství, s.r.o., IČ:15049752, Vysokomýtská 718, 534 01 Holice

Karla Malicha 

ní sál. Pro obor taneční je ve druhém nadzem-

ním podlaží zrcadlový sál s příslušnými šatnami 

a pro výtvarnou výchovu dvě učebny vybavené 

též pro keramickou tvorbu. Netradičně až ve 

třetím nadzemním podlaží se nachází velký ví-

ceúčelový sál pro 250 návštěvníků s  jevištěm 

a potřebným zázemím. Ve čtvrtém nadzemním 

podlaží je balkon sálu a  společenský foyer 

s  kavárnou. Provozně imponující je koncept 

prostorů foyer ve všech podlažích, využívaný 

jako plnohodnotné, výstavami kultivované pro-

středí pro čekající rodiče.

Karla Malicha 
Základní umělecká škola

Vzduchotěsnost budovy a pastovitá 
omítka od Baumitu 
K zajištění potřebných vlastností obálky budo-

vy, zejména její neprůvzdušnosti, bylo rozhod-

nuto, že vzduchotěsná vrstva bude probíhat po 

vnitřní straně obvodové stěny a bude zajištěna 

pečlivě provedenými sádrovými omítkami fi rmy 

Baumit. Konstrukčně je zajímavé i řešení vněj-

ších stěn s nosným a tepelně izolačním zdivem 

z  keramických tvarovek Porotherm tl. 36,5 T, 

doplněné vnějším kontaktním zateplovacím 

systémem s  izolantem minerální vatou tl. 200 

mm a povrchovou úpravou pastovitou omítkou 

Baumit SilikonTop K  1,5 mm, které společně 

zajistily potřebné tepelně izolační vlastnosti této 

části obálky budovy.

Stavbu prováděla fi rma BW Stavitelství spol. 

s r.o. Holice a dokončila ji v závěru roku 2014.  
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Mezinárodní soutěž 

Soutěžní kategorie: 
Montér suchých staveb 
1. Martin Vodička, Patrik Abadžiev 
(Střední škola polytechnická, Jílová 36g, 
Brno)

Soutěžní kategorie: 
Zedník 
1. Petr Dressler, Vladislav Sehnal (Střed-
ní škola technických oborů, Lidická 
1a/600, Havířov-Šumbark)

Soutěžní kategorie: 
Zednické práce 
1. Tamás Fetter, Krisztián Szilágyi (Bajaj 
Ovoda Általános Iskola, Speciális Sza-
kiskola, Kollégium, Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény és Gy-
ermekotthon, Baja, Maďarsko)

Soutěžní kategorie: 
Instalatér 
1. Daniel Moravec, Petr Polák (Střední 
škola obchodu, řemesel a služeb, Zá-
mecká 1, Žamberk)

Soutěžní kategorie: 
Obkladač 
1. Róbert Gombár, Marek Luliak (Stred-
ná odborná škola, Ul. slovenských par-
tizánov 1129/49, Považská Bystrica, 
Slovensko) 

Soutěžní kategorie: 
Truhlář 
1. Adam Liška, Peter Vrábel (Stredná 
odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 
Žilina, Slovensko)

hem soutěže produkty Baumit třeba pro tyto 

úkony: založení stavby, vyzdění stěny, omítnutí 

ruční omítkou včetně stažení atd. 

Vyjma soutěže samotné byly pro letošní účast-

níky připravené praktické ukázky stavebních 

řemesel, určené žákům základních škol, a ne-

chyběly ani workshopy, které připravili a zaštíti-

li dodavatelé stavebních materiálů.  

Ve dnech 22.–24. září 2015 se část vysokomýt-

ského náměstí Přemysla Otakara II. proměnila 

ve staveniště. V  jednotlivých úsecích soutěžilo 

celkem 56 žáků z 18 stavebních škol z ČR, Slo-

venska Maďarska a Polska pod dohledem dva-

ceti rozhodčích. Pátý ročník mezinárodní soutě-

že učňů tentokrát přiblížil stavební profese 

zedník, instalatér, obkladač, montér suchých 

staveb a truhlář. Všichni zúčastnění využívali bě-

Baumit podpořil 5. ročník mezinárodní soutěže učňů ve Vysokém Mýtě Řemeslo/Skill 2015

Soutěž se konala na náměstí 
ve Vysokém Mýtě.Gratulace vítězům. 

Za Baumit se na soutěži podíleli: Josef Heršálek, aplikační technik 
(v popředí) a Luděk Gajdoš, Key Account Manager pro klíčové zákazníky 
v regionu východních Čech – jeden z porotců učňovských soutěžních děl.

Přehled soutěžních 
kategorií a vítězů – 
ŘEMESLO/SKILL 2015
(Vysoké Mýto, 22.–24. 9. 2015)

Řemeslo/Skill
2015

2015 magazín pro partnery & přátele
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Našim obchodním zástupcům ze severu Čech jsme 
položili 3 totožné otázky:  

1. Jak hodnotíte období od instalace fasádního studia Baumit Life?
2. Co Vám tato instalace přinesla v porovnání s Vašimi očekáváními?
3.  Co by měl dle Vašeho mínění Baumit udělat dalšího, aby došlo k posunu a vylepšení 

služeb zákazníkům?

Fasádní studia 
Baumit

Aneb z 888 odstínů si 
zákazníci vždycky vyberou!

Stavebniny Ing. František Řezáč, Mladá 
Boleslav
1.     Studio máme v prodejně nainstalované od 

léta 2014. Výběr vzorků fasádních omítek, 
které jsou zákazníkovi přímo prezentova-
né, přispěl ke zvýšení prodeje. Zákazníci 
se shodují, že je velká výhoda vidět všech 
888 barev v reálném provedení, zvlášť je-li 
možné i zapůjčení vzorků zákazníkovi pro 
barevné sladění s ostatními již zabudova-
nými stavebními prvky. 

Ing. Michal Vošvrda, 
obchodní a technický 

zástupce pro region 
severních Čech 

Seznam Fasádních studií Baumit Life:

Stavebniny A-Z spol. s r.o. / Děčín 

ŘEZÁČ – stavebniny / Kosmonosy u mladé 
Boleslavi

Stavebniny Radek Novák / Hošťka u litoměřic)

STAVMAT Stavebniny, a.s. / Česká lípa 

DEKTRADE, a.s. / liberec 

Věra Šikolová K+K stavby Turnov sádrokarton / 
turnov – Daliměřice 

STAVMAT Stavebniny, a.s. / Karlovy Vary
wami.cz s.r.o. / Častolovice

Kolegové ze severočeského regionu se významně podíleli na zakládání 
fasádních studií Baumit Life u našich významných obchodníků. Cílem 
těchto studií je být zákazníkovi co nejblíže, nabídnout mu nejlepší servis, 
jít ruku v ruce s vysokou kvalitou systémů a odbornou erudicí 
technického poradenství, jednoduše myslet na spokojenost zákazníka.

magazín pro partnery & přátele 2015

Vše pro fasády!
Plakat A2 do ramu.indd   1 4.11.2015   7:47:59

2.    Díky instalaci fasádního studia jsme schopni 
našim zákazníkům nabídnout kompletní 
servis, související s prodejem fasádním sys-
témů. Takovou službu zákazníci oceňují, 
a proto si nás vybírají jako partnera při náku-
pu materiálu pro fasádu. 

3.    Se spoluprací s fi rmou Baumit jsme spoko-
jeni.



DEK stavebniny a.s., Liberec

1.     Instalace fasádního studia byla na prodejně 

DEK stavebniny a.s., pobočka Liberec do-

končena v červnu 2015. Od té doby je hoj-

ně využívaná realizačními fi rmami a  inves-

tory pro počáteční výběr či potvrzení 

fi nálního rozhodnutí při výběru odstínu fa-

sádních omítek Baumit. Ukotvilo to také 

oboustrannou spolupráci liberecké poboč-

ky DEK stavebniny a.s. a Baumitu, která se 

rok od roku prohlubuje a upevňuje.

2.    Především příznivé ohlasy u  zákazníků, 

u kterých je umístění vzorkovny Life v Li-

berci potvrzením vysoké podpory a orien-

tace Baumitu na koncové zákazníky. Nyní 

jim kromě technicky erudovaných ob-

chodních zástupců v  regionu severních 

Čech může Baumit nabídnout i  pestrou 

paletu barev na reálných vzorcích, které 

usnadní výběr fi nálních odstínů.

Ing. Jakub Moc, 
vedoucí prodeje pro 

severní Čechy

   Vzorky 888 
odstínů Baumit 
Life k výběru 
pro Vaši fasádu

   Volba struktur 
a zrnitostí 
omítek

   Tmavé odstíny pro zateplenou fasádu

3.    Dalším krokem by mělo být umístění vzor-

ků kreativních technik z  omítek Baumit 

CreativTop ve fasádním studiu Baumit Life 

s možností okamžitého provedení barevné 

vizualizace zákresem do fotografi e přímo 

v místě fasádního studia. Má představa je 

zřízení info koutku se stolním PC, na kte-

rém si koncový zákazník dle volby odstínu 

omítky bude moci provést zákres do vlast-

ní fotografi e svého objektu.

4747

   Vyhledání barevného odstínu
   Vizualizace barevného řešení fasády

   Poradenství při výběru zateplovacího systému
   Základní tepelně – technické výpočty
   Kompletní dodávka stavebních materiálů 

pro zateplení i pro balkóny a lodžie
   Sanační analýzy vlhkého zdiva

2015 magazín pro partnery & přátele
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a  kvůli nečistotám, které přirozeně ulpívají na 

jejím povrchu, ztrácí svůj původní vzhled. Zpra-

vidla je nutné fasádu po 10 až 15 letech přetřít, 

což si žádá nemalé fi nanční náklady.

Baumit Nanopor photokat
Samočisticí schopnost omítky a barvy Baumit 

Nanopor stále vylepšujeme. Minimální elek-

trostatický náboj a  vysoká paropropustnost 

zajišťují intenzivní výměnu vlhkosti a  vytváří 

přirozenou ochrannou bariéru proti částicím 

špíny. Mikroskopicky hladký povrch omítek 

znesnadňuje samotné usazování špíny. A fo-

tokatalyzátor zajišťuje unikátní a aktivní ochra-

nu před organickým znečištěním.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vy-

hlásila 24. června 2015 výsledky již 7. ročníku 

soutěže Výrobek – technologie pro stavitelství 

a  architekturu 2015. Baumit se pravidelně se 

svými přihlášenými výrobky umísťuje mezi oce-

něnými. Letos za přihlášenou technologickou 

novinku – samočisticí omítku s  fotokatalyzáto-

rem Baumit NanoporTop obdržela naše společ-

nost zlatou medaili a diplom jako známku kvality.

investice do budoucnosti
Životnost a kvalitu stavby ovlivňuje řada aspek-

tů, ale jediná fasáda kromě ochrany samotné 

budovy určuje i její architektonický ráz. Je opě-

tovně vystavována nejrůznějším vlivům počasí 

„Výrobek – technologie pro stavitelství a architekturu 2015“„Výrobek – technologie pro stavitelství a architekturu 2015“

FavoritFavoritFavoritpotvrzen!
potvrzen!
potvrzen!

zlatá medaile 
pro Baumit 

NanoporTop 

získali jsme zvláštní 
ocenění v soutěži Nejlepší 
výrobci stavebnin 2014 

Probojovali jsme se do nejužší 

nominace kategorie fi rem s počtem 

zaměstnanců nad 200 a obdrželi jsme 

Zvláštní ocenění Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR v soutěži Nejlepší 

výrobce stavebnin roku 2014! 
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Když se exkluzivně spojí dva špičkoví výrobci ve 
svém oboru, může to být pro investory 
i zhotovitele jedině přínosem. 

SPOLUPRÁCE S FIRMOU REHAU 
přináší chytré řešení pro každou stavbu

A tím je kompletní systémové řešení vytápění / chlazení pro podlahy, 

stěny a  stropy díky výkonné technologii REHAU a  vysoce kvalitní 

omítkové a potěrové směsi Baumit. Pro urychlení času výstavby, stej-

ně jako pro maximální efektivnost topných / chladicích systémů, se 

doporučují především omítky a potěry na bázi síranu vápenatého pro 

jejich velmi dobrou tepelnou vodivost a jistotu dokonalé kompatibility 

otopného systému s omítkovou či potěrovou směsí. 

   Lité potěry Baumit Alpha 2000 a Alpha 3000 
jsou trendem současnosti

   Sádrové omítky Baumit Ratio Glatt a Ratio 20 
jsou tím nejlepším pro váš interiér!

Profesionální řešení 
pro váš dům!
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Stará Boleslav

Baumit fandí fotbalu
S Baumitem bude mít kariéra mladého fotbalisty ze Staré Boleslavi 

pevné základy i hezkou fasádu. Jediné, co si s naší pomocí nedokáže 

postavit, je fotbalová zeď :-).

Česká republika

Dětský cyklokros
BMX je adrenalinový sport, který dětem 

pomáhá především s rozvojem rovnováhy 

a  motoriky celkově. A  protože je udržení 

balancu důležité i v dalších sférách života, 

stali jsme se partnery jedné z  BMX sérií 

v ČR. 

Česká republika

Hrdý Baumiťák
Skočit rovnýma nohama z  velké výšky do vody se 

rovná nárazu do betonu. Ještěže díky Baumitu ví, do 

čeho jde :-). 

Baumit kaleidoskop 2015
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Pouhý jeden červencový týden probíhala akce 

nazvaná Prázdninové desatero, kterou jsme při-

pravili pro naše odběratele. Akce byla zaměřena 

na pytlované zboží v duchu 1+1 až 10+1, tedy 

dle přesně daných pravidel odběru a kombina-

ce balení, ke kterým bylo možné získat další py-

tel za symbolickou korunu.  

Trefu do červeného udělali ti, kteří v  daném 

období objednali celý kamion. A  jako bonus 

jsme jim darovali elektronický terč na šipky 

ECHOWELL 1016, který je určený až pro 

16 hráčů a 31 her. 

PRÁZDNINOVÉ
DESATERO
VÍTĚZ SI KOUPIL PÁR PALET A MÁ NA PÁR LET VYHRÁNO!

Se šipkami Baumit si užil hravé prázdniny spolu 
se svými přáteli jeden z našich výherců igor Sčotka 
z fi rmy Sandrik Vsetín.  

Na začátku července proběhl golfový 
turnaj Baumit open 2015 
v podmanivém podhůří Beskyd. Akci 
hostil areál Prosper Golf Resort 
v Čeladné na hřišti The Old Course. 

Letní prázdniny jsme přivítali 
golfovým turnajem Baumit open 2015

Turnaje se zúčastnilo 71 hráčů, rozdělených do tří 

kategorií dle následujících handicapů: HCP 0-18, 

HCP 18,1-36 a HCP 37-54. První místa obsadili 

Jan Neužil, Marián Cieslar a Roman Cieslar. 

Vítězům letí gratulace a  ostatním zúčastněným 

poděkování za příjemně strávený den.
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V Ramsau proběhla stimulace chuťových bu-

něk při koštování vína, ale čekaly nás také 

sportovní a  další  velmi dobrodružné aktivity. 

Vyzbrojeni neopreny a důkladnou instruktáží 

jsme zdolali divokou řeku na raftech, ovšem 

to nás nezastavilo ani v dalším adrenalinovém 

bodu programu „zippline“. Jde totiž zjedno-

dušeně řečeno o  takové spouštění se přes 

údolí na laně. A  aby se nikomu z  účastníků 

Baumit tripu nepodařilo ani omylem vyslovit 

slůvko nuda, večer na nás čekala tzv. cesta 

za nočním překvapením. Na začátku trasy 

jsme všichni vyfasovali čelovky a  vydali se 

k našemu cíli, kterým pro nás byla lesní cha-

loupka, za jejímiž vstupními dveřmi na nás če-

kala ochutnávka místních sýrů a laskomin. 

Následující den jsme relaxovali výstupem ke Gi-

glachsee do výšky téměř 2 tisíce metrů nad mo-

řem. Odměnou nám byl rozhled do okolní ma-

lebné přírody a  svahů, kde jsme rozhodně 

nebyli sami.

Příjemně vyčerpaní, avšak výborně naladěni 

odjížděli všichni účastníci Baumit tripu 2015. 

Tak zase příští rok :-). 

Protože život není jen o práci, ale patří k němu i veselejší chvilky a relax, 

uspořádali jsme pro naše věrné partnery a zákazníky adrenalinový 

zážitek v Alpách. A program byl opravdu pestrý! 

Jak jsme v Ramsau aktivovali 
adrenalinovou a endorfi novou nálož

magazín pro partnery & přátele 2015

Jdeme na rafty

Už se nemůžeme dočkat! Suchá příprava Startujeme

Přežili všichni

Počasí nic mocKošt vína 

Plavecký výcvik

Jsme v cíli
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Po zdolání divoké řeky 
trocha posilnění a jedeme dál....!

Cesta za nočním překvapením

1 986 m n.m. – důkaz! Nebyli jsme tam sami

Místní speciality nám připomínal suvenýr, 
který jsme si odnesli s sebou.

Vystoupali jsme ke Giglachsee

Neohroženě nasedáme na sedák zipplinu… …a spouštíme se na laně údolím.

Štastně v cíli
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Karel Poláček (22. března 1892, rychnov 
nad Kněžnou – 21. ledna 1945, gliwice) patří 
k  nejvýznamnějším československým spiso-
vatelům humoristům, který se kromě beletrie 
věnoval také novinařině a  psaní fi lmových 
scénářů. V jeho románech se zračí především 
směšnost i  tragika života „malého člověka“. 
mnoho jeho děl se dočkalo rovněž fi lmové či 
seriálové podoby. Jmenujme například sbírku 
židovského humoru Židovské anekdoty nebo 
román odehrávající se v  prostředí fanoušků 
fotbalových klubů FK Viktoria Žižkov a  SK 
Slavia praha – muži v ofsajdu. nejznámějším 
dílem je bezpochyby jeho román Bylo nás 
pět, který napsal krátce před odchodem do 
terezína. Kniha zachycuje každodenní život 
v maloměstě očima dítěte a je považovaná za 
mistrovské dílo jazykové komiky. příhody pěti 
chlapců jsou popisované groteskní kombina-

cí hovorového jazyka s využitím obratů z dob-
rodružné četby a povinných školních slohů. 

Karel Poláček však není jedinou osobností, 

která navštěvovala jmenovanou základní 

školu. autor tzv. rychnovského průvodce 

a bývalý učitel jazyka a literatury na rychnov-

ských odborných školách Josef Krám ne-

dávno učinil další objev. na základní školu 

chodil totiž také otec dalšího velikána – 
Bohumila Hrabala. 

Více informací o rychnově nad Kněžnou a sa-

mozřejmě také o  základní škole můžete na-

čerpat na internetových stránkách Josefa 

Kráma – www.rychnovskypruvodce.info. 

Komentář zhotovitele fasády

„Fasáda základní školy byla v havarijním sta-
vu. Jako ochrana před padajícími částmi 

říms a omítek sloužily přístřešky nad hlavním 
vstupem a v celé zbývající délce této vstup-
ní fasády z nádvoří. Jako u  jiných historic-
kých budov, i  tady bylo potřeba citlivě vy-
rovnat výrazně křivé fasádní zdi. Opravám 
fasád předcházelo statické zajištění a opra-
va střešního pláště. Samostatnou etapou 
byla jako vždy barevnost fasády. Při odkrý-
vání jednotlivých vrstev jsme odhalili původ-
ní zelenou barvu a  následným použitím 
obdobného odstínu jsme přivedli na svět 
kus dřívější historie. Pro renovaci fasády 
jsme použili spolehlivé materiály Baumit – 
především omítkovou stěrku Extra a pro fi -
nální nátěr silikonovou barvu. Podle pochval 
občanů Rychnova nad Kněžnou je zřejmé, 
že se fasáda povedla a lahodí oku.“ říká Ing. 
Václav Hynek, majitel stavební a obchodní 
fi rmy.

Na první pohled se jedná o obyčejnou Základní a praktickou školu v Rychnově nad Kněžnou, která je situo-
vaná na Kolowratské ulici pod rychnovským zámkem a dočkala se 1. září 2015 zbrusu nové fasády. Pokud 
bychom se však ponořili hlouběji do historie, dokázali bychom vypátrat zajímavá fakta. Školu založenou 
Františkem Antonínem Kolowratem totiž na přelomu devatenáctého a dvacátého století navštěvoval nejslav-
nější rychnovský rodák Karel Poláček. 

Základní škola, která formovala 
osobnost spisovatele Karla Poláčka
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Baumit hledá  
další schopné lidi!
Hledáme produktivní a samostatné lidi s vizí, pro které je práce 
příležitostí realizovat vlastní sny. 

Máte-li ambice stát se součástí našeho týmu, zašlete Vaše CV 
a motivační dopis na hr@baumit.cz.

Pracujte s nejlepšími ve svém oboru.

Baumit Akademie jsou odborné konference 

s aktuálními tématy, které jsou určeny pro in-

vestory, projektanty, stavební dozor a odborní-

ky ze stavební praxe. Umožňují setkávání pro-

fesionálů a  výměnu nejnovějších poznatků 

v  oboru a  jsou ideální příležitostí konzultovat 

Sérii odborných konferencí pod názvem Baumit Akademie 
chystáme každoročně na období začátku roku. V novém ročníku 
2016 budou předmětem přednášek nové postupy pro 
rekonstrukce, renovace a regenerace staveb. 

své vlastní zkušenosti s  předními odborníky. 

Tyto semináře se staly již tradičním místem pro 

získávání nejnovějších poznatků. 

S námi máte příležitost naplňovat poslání celo-

životního vzdělávání v  rámci programů ČKAIT 

a ČKA.

Baumit  
Akademie  
2016 se chystá v únoru  

a březnu na další tour!

Termíny Baumit 
Akademie 2016: 
2. 2. 2016 – České Budějovice

(Kongresové centrum hotel Clarion) 

4. 2. 2016 – Liberec

(Technická univerzita v Liberci) 

11. 2. 2016 – Ostrava

(Kongresové centrum hotel Clarion) 

16. 2. 2016 – Praha

(Národní technická knihovna) 

18. 2. 2016 – Plzeň

(Kongresové centrum hotel Primavera) 

23. 2. 2016 – Brno

(Kongresové centrum BVV) 

25. 2. 2016 – Praha

(Národní technická knihovna) 

1. 3. 2016 – Hradec Králové

(Kongresové centrum Aldis) 

Možnost přihlášení a další podrobnosti 
na www.baumitakademie.cz. 
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Baumit. Nápady s budoucností

Buďte 
efektivnější!

www.Baumitkalkulator.cz

Vyzkoušejte nový 
BaumiT
Při navrhování vaší stavby využijte Baumit QUIDO KALKULÁTOR, aplikaci 
pro kalkulace materiálu, která vám pomůže vybrat to nejlepší možné řešení.


