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Zdravé bydlení:

Zdravé bydlení začíná volbou 

„správných“ stavebních materiálů. 

Nejdůležitějším předpokladem 

zdravého bydlení je příjemné po-

kojové klima. A proto se pro 

společnost Baumit stalo cílem 

vytvořit takové prostředí, ve kte-

rém se naše tělo může zregenero-

vat z každodenní zátěže. 

90% života strávíme ve vnitřních prostorách, ať je to kancelář, 

škola nebo domov. Kvalita vzduchu v  takových místech 

pak z velké míry ovlivňuje, jak dobře se cítíme. Ale pojďme se na toto 

téma podívat podrobněji.

Faktory, které ovlivňují vzduch v místnosti

Nejprve jsou zde fyzikální faktory. Silné výkyvy vzdušné vlhkosti a tep-

loty, proudění vzduchu a zvýšená zátěž jemnými prachovými částicemi 

mohou vést k poškození dýchacích cest, mít negativní vliv na fungování 

plic či dokonce způsobovat kardiovaskulární onemocnění. Všechno, 

co je „bio“, totiž není zdravé. Biologické faktory, jako jsou plísně, bak-

terie a alergeny, se dostávají do hry z prachu, rostlin nebo stavebních 

materiálů. Následkem mohou být alergie, podráždění nebo nepříjemný 

zápach místností. Biologické faktory mohou vyvolávat záněty sliznic 

a zánět spojivek, rýmu a alergické astma. Ale i chemické faktory musí 

být v pořádku: rozpouštědla, formaldehyd, CO2, VOC a kouř se mohou 

editorial

Zdraví je jen jedno.
Pro každého.

Vážení čtenáři, milí přátelé Baumitu,

jsem ráda, že jste si našli čas a začetli se do našeho časopisu 

určeného zaměstnancům, přátelům a partnerům Baumitu, 

a  věřím, že Vás bude bavit. Letos slavíme nejen 100 let od 

vzniku Československé republiky, 30 let od vzniku značky Bau-

mit, ale také 25 let společnosti Baumit na českém trhu. Jsem 

velmi hrdá na to, že právě tento významný rok se s největší 

pravděpodobností zapíše do historie Baumitu také rekordním 

obratem.  Ale zpátky na začátek: zvu Vás k přečtení slavnostní-

ho dvojčísla plného oslav, nostalgie, vzpomínání, ale také chytrých produktů, vizí a plánů.

Přečtěte si poděkování jednatele naší společnosti Ing. Pavla Meda, člověka, který firmu 

v roce 1993 v Česku začal vytvářet, jeho ohlédnutí zpět i pohled do budoucnosti. Přečtě-

te si, co mi svěřili ve svých kraťoučkých medailoncích naši pamětníci – srdeční Baumiťá-

ci, kteří firmu spoluvytvářejí 15 a více let.  Zavzpomínejte s námi na dobu před 25 lety, ale 

také se projděte životem současné firmy. Jsme nejen při domlouvání a realizaci ob-

chodních případů a za pracovními stoly, ale žijeme i pestrý sportovní a společenský život 

nejen uvnitř firmy, ale také s našimi zákazníky.

Seznamte se blíže s naší prestižní celostátní soutěží o nejkrásnější fasádu – Fasádou 

roku. Ohlédněte se s námi za minulým ročníkem a zároveň se seznamte s tím, co je třeba 

udělat pro účast v ročníku dalším – vždyť přihlášky se budou uzavírat už za 3 měsíce. Ra-

dujte se s námi s vítězem mezinárodní soutěže Life Challenge 66 z Českých Budějovic 

panem Ing. arch. Janem Dvořákem – byli jsme u toho a Vy nyní můžete výjimečnou udá-

lost zažít také!

Ale to hlavní, co Vám přinášíme, je ZDRAVÉ BYDLENÍ. Žijete zdravě? Opravdu? Takže ne-

kouříte, nejíte tučná jídla, sportujete? A co když jen spíte? A co když pracujete, co když si 

hrajete se svými dětmi či vnoučaty? Opravdu ŽIJETE zdravě, tedy i ve zdravém prostředí?

Přečtěte si, co ještě můžete díky Baumitu udělat pro sebe i své blízké – stačí tak málo! :-)

Za celý redakční tým Vám přeji příjemné čtení a krásné a pohodové vánoční svátky.

Ing. arch. Radana Duňková
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Ve výzkumném centru VIVA PARK se po dobu dvou let analyzovalo a vyhodno-
covalo přes pět milionů údajů z měření. Poznatky vrcholí v projektu „Healthy Living“ 
společnosti Baumit 

Výzkum ve jménu zdraví

„Všechno, co potřebujeme vědět o zdravém stavění, se zkoumá tady,“ 

říká Robert Schmid, zakladatel výzkumného centra VIVA PARK. Po-

znatky z  téměř dvouletých výzkumů předčily všechna očekávání 

a tvoří současný i budoucí základ produktového vývoje společnosti 

Baumit. Byly vypracovány tři faktory, které jsou zásadní pro perfektní 

pokojové klima.

1. Ve hmotě je síla 

Čím větší je objem zdiva, tím lépe. Stavební hmota slouží jako ná-

razník energie. Budovy s velmi kvalitní prodyšnou izolací a s co nej-

masivnějšími zdmi šetří nejvíce energie pro topení v zimě a chlazení 

v létě a optimálně vyrovnávají krátkodobé teplotní výkyvy. Hmota 

zdiva je také důležitým faktorem pro ochranu proti hluku. Jako ma-

teriál pro tvorbu zdí s vhodnou izolací se osvědčily cihly a beton.

2. Izolace na prvním místě

Prodyšná tepelná izolace nejvyšší kvality zajišťuje vyvážené pokojové 

klima a zvyšuje pocit příjemného bydlení. Nezateplená budova po-

třebuje o 250 % více energie než zateplená. Jinými slovy, v zatep-

leném domě člověk spotřebuje pouze 40 % běžných nákladů na 

energii. Vedle komfortu a úspory energie je důležitým faktorem i es-

tetika. Je nespočet možností, jak pomocí vhodné povrchové vrstvy 

dosáhnout zkrášlení domu.

3. Hodnoty vnitřního prostředí

Také vnitřní omítky „Klima“ mají svůj podíl na příjemných pocitech při 

pobytu v daném prostoru. Dobrá minerální omítka může již v prvních 

centimetrech působit jako nárazník v době, kdy v místnosti dochází ke 

zvýšené vlhkosti, a to tak, že nadbytečnou vlhkost absorbuje a později 

ji vydává zpět. Rovnoměrná vlhkost vzduchu, které se tímto dosahuje, 

tak zajišťuje zdravé pokojové klima. Optimální tloušťka omítky, aby 

bylo zajištěno příjemné pokojové klima a zároveň taková ochrana před 

plísní a prachem, jsou 2 centimetry. 

Tyto výsledky představují rozhodující rozdíl. Společnost Baumit zkou-

má, vyvíjí, vyrábí a dodává produkty s přidanou hodnotou. Přednosti 

Klima-systému od Baumitu se osvědčily při spolupráci s externími vý-

zkumnými instituty. Tím je tedy vydlážděna cesta ke zdravému, ener-

geticky účinnému a krásnému bydlení. 

1.  Ve hmotě je síla 

Masivní stavební díly zajišťují nejlepší 

akumulaci energie a vyrovnávání krát-

kodobých teplotních výkyvů.

2. Izolace na prvním místě

Čím lepší je izolace, tím příjemnější jsou pocity při pobytu 

v takovém prostředí a tím nižší spotřeba energie.

3. Hodnoty vnitřního prostředí 

Správná volba vnitřní omítky zajišťuje regulaci vlhkosti vzduchu 

a optimální pokojové klima.

Baumit  
Zdravé Bydlení 
Od výzkumného centra 

VIVA PARK k projektu 

Baumit Healthy Living. Po 

dvou letech výzkumu 

a vyhodnocování vědecky 

podložených výsledků 

mohly být zformulovány 

tři klíčové věty na téma 

zdraví při stavění domu:

1. Ve hmotě je síla 

2. Izolace na prvním 

místě

3. Hodnoty vnitřní-

ho prostředí jsou 

důležité 

Ten, kdo tato doporučení 

bere při stavění v úvahu, 

významně přispívá 

k vlastnímu zdraví a pocitu 

pohody.

uvolňovat z nábytku a podlahového laku, 

odtokového potrubí nebo z vnějšího vzdu-

chu a mohou tak narušovat osobní pocity 

pohodlí, a dokonce vyvolávat stres. 

Pokud jde o  škodlivé látky v  bytě: VOC 

jsou těkavé organické sloučeniny (volatile 

organic compound), které se mohou uvol-

ňovat z  rozpouštědel, barev, laků nebo 

lepidel. Možné zdravotní následky jsou podráždění dýchacích cest, 

negativní vliv na nervový systém nebo „Sick-Building-Syndrom“ (SBS). 

Pole mezinárodní konvence (WHO 1982) se o syndromu SBS mluví 

tehdy, když se u více než 10 až 20 % pracovníků určité budovy ob-

jeví nespecifické potíže nebo symptomy, které se po opuštění budovy 

rychle vytrácejí.

Vzduch jako „potravina“

Denně spotřebujeme 1 kg pevné a 3 kg tekuté výživy. Navíc naši-

mi plícemi projde neuvěřitelných 13,5 kg vnitřního vzduchu a  1,5 

kg čerstvého vzduchu v  rozmezí 24 hodin. Vzduch je rovněž naše 

nejdůležitější potravina. U tak velké spotřeby vzduchu je jeho kvalita  

pro zdravé bydlení rozhodujícím faktorem. Vlhkost vzduchu, čistota 

a  teplota ovlivňují rozhodujícím způsobem naši kvalitu života a  tím 

i naše zdraví.

Příliš vlhké? Příliš suché?

Příliš vlhký vzduch zvyšuje nebezpečí napadení plísní, příliš suchý 

vzduch vysušuje sliznice a vede tak ke zvýšenému riziku infekce. 

Naše vnitřní zdi se svou velikostí ideálně hodí na odrážení vlhkosti. 

Příslušné zdivo a prodyšná omítka (např. Klima omítka S) s mine-

rální vrstvou dokonale regulují pokojové klima.

Pocit pohodlí a  komfortu – výsledek rovnováhy teploty 

a vlhkosti

Pocit pohodlí a komfortu v místnosti je určován správným pomě-

rem teploty vzduchu v prostoru a vlhkosti vzduchu. Omítky Baumit, 

které mají v názvu označení „Klima“, regulují obsah vzduchu a jeho 

škodlivé účinky ve vašich obytných prostorách. Navíc jsou produkty 

firmy Baumit označené jako „Klima“ silně alkalické (hodnota pH >11) 

a působí tak proti vzniku plísní. Výsledkem jsou zdravé a komfortní 

obytné prostory. To, že naši předci své obytné prostory „bílili“, mělo 

svůj důvod. 

Firma Baumit vytváří svými produkty už mnoho let zdravá systé-

mová řešení, která jsou šetrná k životnímu prostředí, jako např. pro-

dukty Baumit „Klima“. Díky své mikroporézní povrchové struktuře 

mohou omítky Baumit „Klima“ využívat násobek plochy stěn k ab-

sorpci, přechodnému ukládání a  rovnoměrné distribuci vzdušné 

vlhkosti a  přispívají tak velkou měrou k  příjemnému a  zdravému 

pokojovému klimatu.  

3.

1.

2.
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Letošní rok je pro nás v Baumitu výjimečný. Slavíme 25 let naší společnosti 

v České republice a současně 30 let značky Baumit na evropském trhu. 

Málokdo z Vás dnes ví, že vůbec prvním pionýrem značky Baumit, kte-

rá nahradila před revolucí i u nás známou, respektovanou a do tehdejší 

ČSSR importovanou značku Wopfinger, byla již počátkem 90. let agilní 

brněnská firma EVABAU. Samozřejmě mne těší, že společnost EVABAU 

je naším blízkým a věrným obchodním partnerem dodnes.      

Někteří z  Vás ještě pamatují na skromné začátky našeho podnikání 

v první polovině devadesátých let. A podobně jako mnozí z Vás, i my 

jsme za 25 let vybudovali dospělou, sebevědomou a  finančně silnou 

společnost s respektovaným postavením na českém trhu. Velmi důleži-

tým předpokladem pro naši úspěšnou misi byly špičkové know-how, 

podpora a finanční stabilita naší mateřské společnosti a také její vysoká 

důvěra v naše schopnosti. 

Stěžejním faktorem růstu, motorem vývoje a  měřítkem úspěchu jste 

však vždy byli Vy, naši zákazníci a partneři. Chtěl bych každému z Vás 

Naše hlavní investice v České republice směřují do budoucnosti. V první 

polovině letošního roku jsme dokončili obměnu hlavní části technologické 

linky v  závodě na suché směsi v Praze-Čakovicích. Během nadcházejí-

cí zimy bude ještě modernizován systém řízení výroby a budou instalová-

ny další zásobníky na automatické dávkování aditiv, abychom dosáhli před 

3 lety definovaného ambiciózního cíle – navýšení výrobní kapacity o 50 %. 

V Dětmarovicích jsme výrobní závod dokompletovali montáží expedičních 

zásobníků na volně ložené suché směsi, které výrazně zvýší produktivi-

tu a  zkrátí expediční dobu. V Brně-Modřicích dokončujeme moderniza-

ci provozních budov a obnovu infrastruktury, v Brandýse nad Labem při-

pravujeme výstavbu nové expediční haly s navazující zásadní modernizací 

technologie výroby pastovitých výrobků. V  Brandýse také vznikne nové 

vzdělávací a kompetenční centrum určené především pro Vás, naše zá-

kazníky a  partnery. Výstavbou samostatného moderního objektu získá-

me i nové administrativní plochy, které nám umožní spojit všechny firemní 

agendy a úseky na jednom místě. 

I ve výzkumu a vývoji myslíme na budoucnost. Před více než 5 lety byl ve 

Wopfingu formulován unikátní výzkumný projekt VIVA PARK zaměřený na 

kvalitu interního mikroklimatu budov v návaznosti na materiálovou skladbu 

obvodových konstrukcí. Tento projekt je významný i z celoevropského hle-

diska, podílí se na něm několik evropských výzkumných ústavů a univerzit. 

Jedním z konkrétních uplatnění dílčích výstupů tohoto projektu v praxi je 

naše nová výrobková řada Baumit Klima. Zásadní pozitivní vliv na poho-

du vnitřního prostředí a tepelnou stabilitu místnosti má masivní konstrukce 

upřímně poděkovat za Váš osobní přínos a Vaši důvěru, 

kterou naší firmě denně svými objednávkami vyjadřuje-

te. Jsem hrdý, když vidím krásné fasády, které jsou naším 

společným dílem. S mnohými z Vás mne pojí osobní přá-

telství a v mnoha případech také nezapomenutelné zážitky. 

Díky za ně! A těším se, že budou přibývat další.

 

Nejdůležitější a rozhodující roli však v uplynulých 25 letech 

sehráli mí spolupracovníci – skvělí Baumiťáci, kteří v naší 

společnosti pracovali a pracují a kteří s ní v mnoha přípa-

dech spojili svůj profesní život a pracovní kariéru. Výjimeční 

jsou i tím, jakým způsobem se podíleli a podílejí na vytvá-

ření jedinečné firemní kultury. Chtěl bych na tomto místě 

upřímně poděkovat všem současným i  bývalým spolu-

pracovníkům, kteří se na budování firmy a  značky Bau-

mit v ČR podíleli, ať jsou dnes již v důchodu, či se roz-

hodli pokračovat v pracovní kariéře jinde. Chtěl bych zde 

zmínit především své dlouholeté nejbližší spolupracovníky, 

vesměs výrazné osobnosti: emeritního obchodního ředite-

le Ing. Jiřího Kralerta, Ing. Karla Domse alias pana Baumit, 

Ing. Rudu Sedlmaiera, Ing. Aleše Nedvídka, Ing. Václava 

Žitného a velikou spoustu dalších. Lidí vesměs chytrých, 

odvážných a pracovitých. V tomto magazínu naleznete roz-

hovory s některými dalšími stálicemi a dlouholetými opora-

mi naší společnosti.

Po mnoha hubených letech konečně zažíváme výraznou 

Vážení obchodní partneři, milí spolupracovníci, 
věrní přátelé značky Baumit!

stavební konjunkturu, a  to v mnoha segmentech trhu. S velkou pravdě-

podobností letos dosáhneme rekordního obratu a věříme, že stavebnictví 

poroste i v dalších letech. Abychom byli připraveni na Vaše budoucí poža-

davky a Vaše oprávněná očekávání, rozhodli jsme se posílit naši prodejní 

strukturu.   

Od srpna jsou sloučeny úseky obchodní a marketingový do jednoho pod 

vedením Ing. arch. Radany Duňkové, která na pozici ředitele marketingu 

a obchodu vede obchodní agendu naší společnosti v  širším smyslu, tj. 

marketing, produktový management, operativní prodej a zákaznické cen-

trum. Současně byl Ing. Václav Nevšímal jmenován vedoucím produktové-

ho managementu a Ing. Martin Sochor vedoucím marketingu, Ing. Jakub 

Moc v nové pozici obchodního ředitele převzal řízení prodeje v Čechách. 

Důvodem této organizační změny je potřeba reagovat na aktuálně probí-

hající strukturální změny na trhu a také trendy, které očekáváme a které sa-

mi chceme aktivně ovlivňovat. Významným důvodem je i naše rozsáhlá in-

vestiční činnost a potřeba rozvíjet nové projekty. 

s  vnějším zateplením, tedy zásada, která je i  našimi stavebními inžený-

ry a techniky ve stavební praxi desetiletí běžně aplikována. Nově se však 

prokázal významný vliv vnitřních omítek, které jsou při vhodné vnitřní struk-

tuře a tloušťce schopné pohlcovat alergeny a vyrovnávat vlhkostní paramet-

ry interiéru, tedy opakovaně pohlcovat a uvolňovat vodní páru. Podrobné 

informace naleznete na jiném místě tohoto časopisu. VIVA PARK dal také 

vzniknout naší nové filozofii, kterou zjednodušeně nazýváme „Zdravé byd-

lení“ a která se výrazně promítla i do naší vize: 

CHCEME, ABY VŠICHNI LIDÉ MĚLI ZDRAVÉ, KRÁSNÉ A ENER-

GETICKY ÚSPORNÉ BYDLENÍ. 

Naším krédem jsou „Nápady s  budoucností“. Proto neopomíjíme auto-

matizaci a robotizaci, které se stále více prosazují i ve výrobě stavebních 

hmot. Ve spolupráci s dalšími průmyslovými partnery v naší vývojové cen-

trále ve Wopfingu dlouhodobě vyvíjíme a již také realizujeme výrobu řady 

stavebních prvků pomocí 3D tisku v rámci programu BauMinator. Jak Vás 

určitě napadne, hlavním problémem jsou parametry a kvalita hmoty, ze kte-

ré se výrobek či dům „tiskne“. O tom ale zase někdy příště. 

Milí přátelé, přeji Vám krásné podzimní dny a úspěšné finále letošní stavební 

sezóny!

S poděkováním za uplynulých 25 let 

Pavel Med

Ing. arch. Radana Duňková
ředitel marketingu a obchoduIng. Jakub Moc

obchodní ředitel 
pro region Čechy

Mgr. Marie 
Šindelářová

vedoucí
zákaznického 

centra

Ing. Mária 
Kovalíková

manažer pro klíčové 
zákazníky

sítě stavebnin

Ing. Václav 
Nevšímal

vedoucí 
produktového 
managementu

Ing. Karel 
Petráň
Business 

Development 
Manager

Ing. Martin Sochor
vedoucí marketingu

Představení nového vedení
obchodního úseku.
K zastižení od 1.8. 2018 :)
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manažer pro klíčové zákazníky, 
průmysl a export

Ing. Martin Omelka 
spolehlivý a obětavý kamarád

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
18 let.

Na co opravdu rád vzpomínáš?
Na některé kolegy, kteří jsou nyní v penzi a měl jsem mnoho 
příležitostí s nimi sdílet jejich životní moudra a zkušenosti.

Co Tě na Tvé práci baví?
Dobrá zpětná vazba a do jisté míry flexibilita spojená 
s oblastí agend, které jsem zastával nebo zastávám.

Co Tě na Baumitu baví?
Posouvat se znalostmi dál a inspirovat se ze zkušenos-
tí v zahraničí.

Co bys Baumitu k pětadvacetinám popřál?
Spokojené zákazníky a mnoho zakázek.

manažer prodejního týmu – jižní Čechy

Ing. Libor Haman
pamětník a rádce, pevná baumití hráz na jihu

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
Právě za 6 měsíců to bude 25 let. 

Co bys Baumitu k pětadvacetinám popřál?
Baumitu do dalších let určitě přeji úspěšné a loajální pra-
covníky, hodně spokojených zákazníků. Dále také, aby 
konečně firmy, jejichž prioritou je provádění staveb ve 
vysoké kvalitě, začaly vítězit nad firmami, kde je hlavním 
cílem ušetřit na všem. 

Co Tě napadne, když se řekne Baumit a Ty?
Rád si vzpomenu na první roky, kdy jsme byli nositeli 
osvěty a pokroku v několika oblastech stavitelství. Hlavou 
mi proběhne řada zajímavých rekonstrukcí s využitím 
sanačních systémů - zejména v Českém Krumlově. Urči-
tě si také vybavím první stavby, kde jsme učili stavební 
firmy¨provádět kontaktní zateplovací systémy a občas se 
rád podívám, jak po více než 20 letech fungují.

Čím se ve své práci řídíš?
Pro obchod, ale platí to i obecně, mám takovou vlastní 
poučku: Jednej se zákazníkem tak, jak bys chtěl, aby 
s tebou jednali, kdybys byl na jeho místě.

A nějaké krédo na závěr?
Čím je člověk starší, tím si více váží času. A z toho vy-
chází i mé krédo. Dělání zbytečných a samoúčelných vě-
cí je neúctou k vlastnímu životu, vyžadování zbytečných 
a samoúčelných věcí je neúctou k životu druhých.

disponent – expedice

Roman Komárek
fotbalista, kterému se z nepochopitelných důvodů 
vyhnula reprezentace

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
V Baumitu kroutím 18. rok.

Proč jsi u Baumitu tolik let?
Baumit je super značka, která působí v místě mého byd-
liště a má výborného šéfa.

Proč bys neměnil?
Mám to tady rád, i když je to někdy opravdu hodně náročné.

Jaký je v Baumitu kolektiv?
Jsem rád, že je v Baumitu hodně sportovně založených 
lidí, kteří mají rádi sport, a myslím, že na duchu a cho-
du firmy je to znát.

Co Tě na Baumitu baví?
V Baumitu není čas na nudu, stále se vymýšlí, jak být 
ještě lepší, a to samo o sobě je zajímavé a motivující.

Proč právě Baumit?
Protože je nejlepší!

Kde bude Baumit za dalších 25 let?
Věřím, že Baumit bude stále v Brandýse, ale bude větší, 
silnější a bude jasná jednička na trhu. Určitě zachová tra-
dici a bude nadále zvát své bývalé zaměstnance na své 
akce, a tak se těším, že díky tomu budu mít možnost 
ve svých 77 letech na nějaké pěkné akcičce pořádané 
Baumitem zapařit. :-)

asistentka generálního ředitele

Pavlína Melchiorová
sluníčko Baumitu

Kdo vlastně jsi?
Klidný přístav na rozbouřeném moři. :-)

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
24 let.

Proč jsi u Baumitu tolik let?
To už je tolik let?! Mám to tady ráda.

Co je pro Tebe Baumit?
Silná, erudovaná firma, která má budoucnost.

Na co opravdu ráda vzpomínáš?
Na začátky naší firmy, kdy jsme s nadšením a ruku v ru-
ce šli vstříc novým baumitím zítřkům. :-)  

Proč bys neměnila?
Nemám důvod.

Jaký je v Baumitu kolektiv?
Baumiťáci jsou lidé otevření, přátelští a se srdem na dlani.

Co Tě na Baumitu baví?
Kvalita nejen na povrchu. :-)

Co bys Baumitu k pětadvacetinám popřála?
Aby šel stále tím správným směrem s těmi správnými lidmi! 

Kde bude Baumit za dalších 25 let?
Ve svých 50 letech bude Baumit zrát jako víno. :-)   Baumit 
TOP STAR na trhu!

řidič silostavěče

Miroslav Řezník
jeden z mála usměvavých řidičů na našich silnicích

Kdo vlastně jsi?
Doufám, že pevný článek baumitího řetězce. :-)

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
17 let.

Co je pro Tebe Baumit?
Jistota slušného a pěkného života.

Na co opravdu rád vzpomínáš?
Na všechny roky strávené v baumitím kolektivu.

Co Tě na Tvé práci baví?
Každý den plním nové úkoly, takže je pokaždé malou 
výzvou.

Co Tě na Baumitu baví?
Cítím se ve firmě dobře a mám ji rád.

Kde bude Baumit za dalších 25 let?
No přece stále na špici.

personalistka

Lenka Urbanová
kamarádka a parťačka do nepohody

Kdo vlastně jsi?
Kádrovačka.

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
17 let.

Co je pro Tebe Baumit?
Možná netradiční a nečekaná odpověď, ale je to vůně 
kávy, která mě den co den ráno vítá.

Baumití zážitek?
Neumím vybrat jeden. :-)

Proč bys neměnila?
Za ta léta vznikla krásná a pevná přátelství, prožila jsem 
s kolegy nespočet úžasných zážitků. 

Co Tě na Baumitu baví?
Lidé.

Proč právě Baumit?
Baumit je jednička!

Co bys Baumitu k pětadvacetinám popřála?
Aby byl skrz na skrz kvalitní jako jeho výrobky. 

Kde bude Baumit za dalších 25 let?
Předpokládám, že stále v Brandýse.  :-)

manažer pro klíčové zákazníky – 
severní Morava

Jaroslav Gabriel
jak sám říká "baumití fosílie"

Kdo vlastně jsi?
James Bond, mé pořadové číslo v Baumitu je 007.

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
Téměř od začátku, 25 let.

Co je pro Tebe Baumit?
Život, svět.

Na co opravdu rád vzpomínáš?
Na to nadšení, že budujeme něco nového; na to, že 
jsme přišli s něčím, co tu bylo pro všechny neznámé; 
na to, jaké byly první společné akce. 

Proč bys neměnil?
Protože mne to baví.

Co Tě na Baumitu baví?
Hrdost na to, co jsme dokázali.

manažer pro klíčové zákazníky – 
jižní Morava

Ing. Ivo Prášek 
moravské borec

Kdo vlastně jsi?
Prach.

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
Jedu 18. sezónu.

Co je pro Tebe Baumit?
Je takový moje dítě.

Co bylo za těch 18 let nejnáročnější?
Udržet se ve formě.

Co bys Baumitu k pětadvacetinám popřál?
Hodně let v plné síle.

strojník, řidič silostavěče

Antonín Hříbal
prostě Tonda

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
Od doby, kdy mě Baumit koupil i s Calofrigem.

Co je pro Tebe Baumit?
Parta profesionálů.

Na co opravdu rád vzpomínáš?
Na tanec při 20. výročí Baumitu ve "Fučíkárně".

Kde bude Baumit za dalších 25 let?
Doufám, že na mé výplatnici!!! :-)

Jak to vidí 
pamětníci 
z Baumitu...

72018  MAGAZÍN PRO PARTNERY & PŘÁTELE6 MAGAZÍN PRO PARTNERY & PŘÁTELE  2018



vedoucí skladu

Aleš Lerch
chlap, od kterého nechceš dostat facku

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
20 let.

Co je pro Tebe Baumit?
Velký kus života.

Baumití zážitek?
Všechny víkendové výlety a  vánoční večírky, 
kdy mohu potkat kolegy, se kterými jsem jinak 
v kontaktu jen po telefonu nebo e-mailu.

Na co opravdu rád vzpomínáš?
Na průkopnické začátky při rozjíždění mokré vý-
roby v Brandýse. Na doby, kdy se celá firma ve-
šla do brandýské Felicity.

Kde bude Baumit za dalších 25 let?
Věřím, že značka Baumit bude přicházet stále 
s novými nápady a dál poroste.

technický a obchodní zástupce – Praha     
a střední Čechy

Richard Parys
slávista

Jak dlouho jsi v Baumitu? 

22 let.

Proč jsi u Baumitu tolik let?

Jsem rád, že mohu pracovat ve firmě, která vy-

tváří pro zaměstnance dlouhodobě výborné pod-

mínky a patří ke špičce ve svém oboru v Evropě.

Co je pro Tebe Baumit?

Již skoro 1/3 života vším.

Na co opravdu rád vzpomínáš?

Na své začátky v Baumitu, poznávání výrobků, 

rodinnou atmosféru.

Co Tě na Baumitu baví?

Neustálý růst firmy, novinky uváděné na trh.

Proč právě Baumit?

Baumit je jednička, kvalita ucelených systémů.

manažer pro klíčové zákazníky – 
severní Čechy

Ing. Václav Dolejš 
firemní gentleman

Jak dlouho jsi v Baumitu? 

15 let.

Kdo vlastně jsi?

Kdo vlastně jsem? Aneb trocha filosofie niko-

ho nezabije. Občas sám nevím, každý den 

jsem někým trochu jiným. Kým bychom být 

měli a kým bychom být neměli, už řekl dávno 

pan Werich. Já bych si přál být tím, za ko-

ho se nebudou jeho děti stydět. To není za-

se tak málo. A abych nebyl příliš vážný, to vů-

bec nevylučuje být občas tím třídním klaunem 

(ne šaškem, když už toho pana Wericha vy-

krádám).

Proč jsi u Baumitu tolik let?

Protože jsem manželce slíbil alespoň jednu 

kulturní akci za rok a Fasáda roku je k tomu ta 

nejlepší příležitost.

Co je pro Tebe Baumit?
Značka, kterou respektují zákazníci i  konku-
rence. Firma, kde mám kamarády a  kde se 
potkávám se spoustou skvělých a šikovných 
lidí ochotných poradit a pomoci. Firma, kde je 
hodně práce, ale nezapomíná se na zábavu. 
A  můj zaměstnavatel, u  kterého jsem právě 
proto vydržel tak dlouho.

Proč bys neměnil?
Protože nechci.

Jaký by byl Tvůj dream job, kdybys ne-
dělal, co děláš?
Seděl bych v  personální agentuře a  sháněl 
pro Baumit za provizi šikovné lidi.

Co Tě na Tvé práci baví?
Je to obchodně technická činnost. Není to 
prodej „housek na krámě“. Abyste proda-
li, musíte o tom něco vědět. A stále je něco 
nového. Každý rok nové výrobky, o kterých je 
třeba se něco dozvědět a naučit. Noví zákaz-
níci a partneři. Ne s každým z nich si sedne-
te, ale to k tomu taky patří. Tam, kde to za-
funguje, Vás to obohatí, a když se to podaří, 
získáváte nové přátele.

Kde bude Baumit za dalších 25 let?
Těžko odhadnout, kde konkrétně i kam se náš 
obor bude vyvíjet. Třeba bude dodávat náplně 
do 3D tiskáren, kterými se budou tisknout ho-
tové domy, nebo dodávat NASA ETICSSS 
(External Thermal Insulation Composites Sys-
téms of Space Ship). Ale věřím, že bude stá-
le na špici. Kompetentní, kreativní a s partou 
skvělých lidí, kterým bude záležet na Baumitu 
a na sobě navzájem.

vedoucí laboratoří

Ing. Ivan Vaněček, CSc.
přítel na telefonu, specialista – když já si to myslím, on to ví

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
Příští rok tomu bude 20 let.

Co Tě na Tvé práci baví?
Většina z nás si přeje, aby práce, kterou 
vyko náváme, nás co nejvíce bavila, vnitřně 
naplňova la, byla smysluplná. Má současná 
profesionální kariéra – výkon práce vedoucího 
laborato ří společnosti Baumit – má očekávání 
splnila. Těší mě, že se svou odbornou prací po-
dílím na naplňování strategických a obchodních 
cí lů společnosti. Výsledkem společných pra-
covních aktivit je široká paleta produktů v ob-
lasti stavebních materiálů, zateplovacích sys-
témů a dalších specializovaných služeb, kte ré 
jsou pro naše partnery a zákazníky synony-
mem kvality a spolehlivosti. Velmi příjemným 

osobním bonusem je pak okolnost, že vidím 
smysl výsledků své práce v terénu – v konkrét-
ních projektech a zdařilých realizacích za 
pomo ci našich produktů. Moje práce a její po díl 
na společné vizi našeho pracovního týmu mě 
baví. Mám štěstí, že pracuji v přátelské atmo-
sféře, v kolektivu profesionálů. V posledních le-
tech je pro mě pak zcela specifickou odmě-
nou úbytek stavební šedi ve všech regionech; 
za po moci našich produktů se okolní svět stal 
oprav du barevnějším a hezčím.

Co bys Baumitu k pětadvacetinám popřál?
Jako osobní gratulaci si dovoluji zaslat 
společnosti Baumit následující klíč k  úspěchu 
-  tento anagram:  Bezvadný, Aktivní, Unikátní, 
Motivovaný, Invenční, Tým. Ať se nám všem daří.

Co je po jméně? Co růží zvou i zváno jinak, 
vonělo by stejně. (W. Shakespeare)

Ing. Petr Lorenc
maják v moři legislativy a ten, kdo s humorem roz-
vazuje uzly v předpisech, nařízeních a vyhláškách

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
Už kroutím devatenáctý rok a zatím jsem nepožá-
dal o prominutí zbytku „trestu". To se stejně dává 
jen za dobré chování, takže nevím, jestli bych měl 
nárok. ;-)

Co je pro Tebe Baumit?
Zpočátku jeden z  ostrůvků pozitivní deviace 
a nadále pak nadprůměrná solidnost a profesi-
onalita.

Na co opravdu rád vzpomínáš?
Na staré dobré časy, kdy vedle ceny hrála na 
stavbě stejnou roli i  kvalita a  také kdy techno-
logičtí hříšníci po usvědčení přestávali klást od-
por, stejně jako kdysi galerka před panem radou 
Vacátkem.

Jací jsou v Baumitu lidi?
Pracovití a vstřícní.

Proč právě Baumit?
Profesionalita a smysl pro detail.

Co bys Baumitu k pětadvacetinám popřál?
Ať mu vydrží zasloužená důvěra jeho lidí i zákazníků.

vedoucí výrobního závodu Brandýs n. L.

Aleš Polidor ml., DiS.
… doufám, že muž na svém místě 

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
U Baumitu jsem v letošním roce 18 let.

Co je pro Tebe Baumit?
Baumit je v první řadě srdeční záležitost po tak 
dlouhé době. Je to samozřejmě špičková kvalit-
ní značka s dlouholetou tradicí a hlavně stálice, 
která ustála kolísavá období při změnách na tr-
hu. Umí se vyrovnat s konkurencí. Umí se po-
učit z vlastních chyb a snaží se posouvat stále 
novými směry.

Baumití zážitek?
Těch jsou stovky. Težko vyzdvihnout nějaký 
konkrétní. Nebylo by to fér vůči těm ostatním.

Co bylo za těch 18 let nejnáročnější?
Nejnáročnější jsou dvě poslední sezóny, a to zej-
ména díky velkým změnám na trhu práce. Mo-
mentálně je tento sinusoidovitý vývoj ve sta-
diu, kdy je velká nabídka pracovních příležitostí, 
a tudíž nedostatek pracovních sil. To samozřej-
mě znamená, že se velmi obtížně shánějí kvalitní 
pracovníci. Ale kdo hledá, ten najde.

Jaký je v Baumitu kolektiv?
Kolektiv v mém úseku je velmi stabilní, dlouhole-
tý a sehraný. Jsou v něm kluci, kteří jsou v Bau-
mitu déle než já a samozřejmě je to druhá rodi-
na, protože společně trávíme téměř stejný čas 
jako s rodinou. Část se v posledních letech vel-
mi obměnila, ale ti, co přišli jako náhrada, velmi 
rychle zapadli. Například Petr Nejedlý nebo Mar-
tin Šimerka jsou zde pár let, ale máte pocit, jako 
kdyby to bylo 15 let. Nebo Michal Svoboda (na-
rozen 17. 11. 1989 – revoluční dítě a revoluční 
příjmení) je v Baumitu 10 let, což znamená, že 
přišel de facto jako „dítě", ale přesto zde zůstal 
tak dlouho dobu.

Co bys Baumitu k  pětadvacetinám po-
přál?
Aby byl i nadále na výsluní a úspěšný.

Rok 2003, oslava 10 let Baumitu v Říčních Lázních Jizerka
zleva: Karel Doms, Václav Dolejš, Zdeněk Rosůlek, 
Hana Choděrová, Pavlína Melchiorová, Štefanie Zumrová, 
Pavel Med 
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strojník

Michal Hořejší
vášnivý houbař a chalupář

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
18,5 roku.

Co je pro Tebe Baumit?
Jistota.

Na co opravdu rád vzpomínáš?
Na své začátky v Baumitu.

Co Tě na Tvé práci baví?
Různorodost.

Proč právě Baumit?
Je to jistota.

Co bys Baumitu k pětadvacetinám popřál?
Moudré šéfy, pracovité zaměstnance a spokojené 
zákazníky.

strojník, elektrikář

Bohumil Stodola
nechceš to slyšet :)

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
17 let.

Kdo vlastně jsi?
Holka pro všechno. Sice odborník elektro, ale jinak 
práce všeho druhu.

Co bylo za těch 17 let nejnáročnější?
Rozjezd, ale byl úžasný. A pak zrušení strojů.

Co Tě na Baumitu baví?
Že má kvalitu.

Proč právě Baumit?
A kdo jiný?

ekonomka

Hana Stránská
žena na správném místě

Jak dlouho jsi v Baumitu?
Stala jsem se již pamětníkem, neboť do výrobního 
závodu v Čakovicích jsem nastoupila v den jeho 
oficiálního otevření v roce 1997, v roce 2003 jsem 
se stala s celým kolektivem součástí Baumitu. 

Proč jsi u Baumitu tolik let?
Měla jsem štěstí na výborné kolegy a našla jsem 
tu práci, která mě baví. Když na pracovišti funguje 
přátelská atmosféra, do zaměstnání se chodí s po-
těšením, snáze se řeší problémy a překonávají se 
i méně příjemné okamžiky. 

Co bys Baumitu k pětadvacetinám popřála?
Baumitu bych přála do dalších 25 let samozřejmě 
hodně úspěchů a hlavně šťastnou ruku ve výběru 
nových zaměstnanců, neboť  „všechno je v lidech“!

ředitel výrobního závodu Praha–Čakovice

Ing. Ivo Benešovský
dobromil, poctivec, slušňák, gentleman a hlavně 
pohodový pracant

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
Zatím tak krátce, že jsem se ještě nezačal nudit.

Proč jsi u Baumitu tolik let?
Protože mi čas v Baumitu utíká tak rychle, že 

nejsem v pokušení zabývat se tím, kolik let už jsem 
jeho součástí. Každý z roků strávených u Bau-
mitu byl jiný. A všechny byly zajímavé. 

Co je pro Tebe Baumit?
To je ta firma, do které se každé ráno těším, 
a o víkendu jsem smutný, protože mají zavřeno.

Na co opravdu rád vzpomínáš?
Na výstavbu výrobního závodu v Dětmarovicích. 
Bylo velmi vzrušující vidět vyrůstat novou výrobnu 
od úplného začátku a podílet se na jejím vzniku. 

Proč bys neměnil?
Od začátku mé kariéry v Baumitu mi firma nabízí 
možnost vlastního rozvoje a růstu. Bere si za to 
sice velkou část mě samého, ale myslím si, že 
je to férový vztah.

Jaký je v Baumitu kolektiv?
Takový, jaký si jej sami děláme. Pro mě je Baumit 
něco jako druhá rodina a tak přistupuji ke svým 
kolegům. Bohužel v dnešní době lidé spíš pre-
ferují vztah s firmou na obchodním základě. Ale 
v Baumitu naštěstí pořád potkávám kolegy, pro 
které je víc než jen zaměstnavatel.

Jaký by byl Tvůj dream job, kdybys nedě-
lal, co děláš?
Když zavřu oči a zasním se, vidím zemi z výš-
ky z kokpitu A-380. Takže pilot. A klidně i něče-
ho menšího...

Proč právě Baumit?
Protože Baumit mě chtěl, když já jsem chtěl jinam.

Co bys Baumitu k pětadvacetinám popřál?
Aby jeho zaměstnanci, když se v pracovní den 
ráno probudí, měli radost, že je čeká další den, 
který stráví prací v Baumitu ve společnosti svých 
kolegů.

Kde bude Baumit za dalších 25 let?
Na Marsu. Budeme tam tisknout základny pro 
kolonizátory.

technický specialista

Ing. Roman Brzobohatý
tichá síla Baumitu

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
15 let.

Na co opravdu rád vzpomínáš?
Jsou to zejména takové ty malé střípky ze života, 
některé humorné zážitky, např. spojené s býva-
lým kolegou panem Karlem Domsem. 

Co bylo za těch 15 let nejnáročnější?
Obecně asi přechod z poměrně malé firmy s obra-
tem pár set milionů ke společnosti s miliardovým 
obratem a vše s tím spojené.

Proč bys neměnil?
Po letech mám chtě nechtě vytvořenou jistou 
vnitřní sounáležitost se značkou Baumit, což mů-
že znít otřepaně anebo čistě účelově. Pro mě je 
to ale třeba i ten úžasný pocit, když slyším chod 
fabriky, jak vyrábí další zboží, a uvědomím si, že 
ho později někdo koupí, a to možná i ve chví-
li, kdy právě nebudeme v práci. Tomu ale asi ne 
každý může dobře porozumět.

Co Tě na Tvé práci baví?
Rozmanitost i to, že se rozhodně nenudím, ta-
ké jistý adrenalin spojený s řešením reklamací. 
Často např. vůbec netuším, co mě vlastně na 
stavbě bude čekat, a není tak možné se předem 
adekvátně připravit. Zpravidla tak nejdřív jen sly-
ším, za všechno může Baumit, pak ale pomalu 
vyplouvají na povrch jednotlivé souvislosti a ja-
ko skládanka se začíná vytvářet obraz reálné 
skutečnosti a ta už bývá povětšinou zcela jiná.

Proč právě Baumit?
Ještě jako stavbyvedoucí jsem se na svých 
stavbách často potkával s tehdejší Terranovou 
(dnes Weber). Tehdy jsem s nimi zažíval nesku-
tečné problémy a s tím spojený stres s téměř 
každou dodávkou materiálu. Potom jsem ná-
hodně narazil na Baumit a kupodivu vše  vcelku 
docela dobře a hlavně korektně fungovalo. Tím 
si tehdy získala firma a její výrobky mé sympa-
tie, a když jsem později potřeboval z rodinných 

důvodů opustit tento kočovný způsob života, 
naskytla se mi příležitost stát se zaměstnancem 
Baumitu, neváhal jsem.

manažer pro klíčové zákazníky – Praha 
a střední Čechy

Ing. Přemysl Brajer
starý praktik a skvělý obchodník; když to jde, tak kliďas, 
když je třeba, tak ďas

Jak dlouho jsi v Baumitu? 
17 let.

Proč jsi u Baumitu tolik let?
Protože mě práce baví… Když člověk prodává kva-
litní materiál a nemusí se za něj stydět, tak ho to baví.

Co je pro Tebe Baumit?
Druhý domov.

Na co opravdu rád vzpomínáš?
Na začátky, kdy jsme museli prosadit povědomí 
o Baumitu a přesvědčit trh o nás a o tom, co umíme.

Co Tě na Tvé práci baví?
Rád komunikuji s lidmi, a to mi obchod umožňuje.

Kde bude Baumit za dalších 25 let?
Tak to už bude beze mě :-D, ale i tak předpoklá-
dám, že stále na špici v prodeji stavebních materiálů.

Vánoční večírek v restauraci Nebozízek pod Petřínskou věží, 
rok 1995. Zleva: Pavlína Melchiorová, Jiří Brejcha, Libor 
Haman, Pavel Kubík, Václav Žitný, Karel Doms, Karel Mareš
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Za tu dobu jsme pod červenou 

kostkou zažili spoustu porad, 

skvělých výher i těžkých krizí, ale 

také jsme se dokázali skvěle bavit 

a mnoho dnů a nocí naplno prožít!
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Společnost Baumit má po celé ČR celkem 26 Life studií a naši obchodní zástupci položili 
3 stejné otázky některým jejich vedoucím pracovníkům: 

1. Jak hodnotíte období od instalace fasádního studia Baumit Life?
2. Co jste očekávali od instalace fasádního studia Baumit Life a jaká je realita?
3. Budou Life studia ještě nadále nějak vylepšována?

 Baumit studia

Ing. Tomáš Pleško 
vedoucí pobočky Woodcote, Hradec Králové

1.   Od doby instalace studia uběhly více než dva roky. Studio bylo 
instalováno během dubna 2016. Jistě přispělo ke zvýšení 
poptávky po fasádních omítkách a barvách. Zde se dá mluvit 
o výrazném nárůstu počtu koncových zákazníků. Potvrdilo se, 
že zákazníci nakupují očima a i nový kabát svého domu potřebu-
jí předem vidět. 

2.   Určitou roli sehrála exkluzivita, že budeme mít jediné studio 
v Hradci Králové. Dále se mi líbilo vizuální zpracování stojanů a cel-
kové pojetí. Studio do naší prodejny zapadlo prostorově i barevně.  

3.   Vzhledem k velikosti prostor prodejny se momentální stav jeví  
jako dokonalý a zároveň konečný.

Ing. Josef Lisoněk 
Stavebniny Lisoněk, s. r. o., Uherský Brod

1.   Jednoznačně pozitivně. :-) A to i pokud se tedy týká fasádního stu-
dia BAUMIT LIFE. Instalované vzorky jednoznačně usnadňují zákaz-
níkům rozhodování a výběr. Současně nám zrychlují a zefektivňují 
náš proces nabídky a prodeje finálních povrchových úprav. Nakonec 
se to promítá jak v předběžných ekonomických výsledcích prodeje, 
tak ve spokojenosti zákazníků. Navíc si myslím, že se nám společně 
podařilo uvedenou instalaci  hezky a prakticky vymyslet a provést 
(pokud se totiž nepochválíme sami nikdo jiný to za nás neudělá).  

2.   Cílem bylo a je zlepšování nabízených služeb a výrobků a komplexnost 
služeb. Většina zákazníků je nyní schopna si na základě vystavených 
vzorků již na jednom místě porovnat a vybrat správný odstín pro fa-
sádu svého objektu a oceňují, že nemusí čekat, až jim vyrobíme a do-
dáme vzorky. Samozřejmě výběr z 888 fyzických vzorků na jednom 
místě je pro zákazníky – a hlavně zákaznice – přesvědčivější a jedno-
značně výhodnější.  

3.   V tento okamžik jsme si jistí, že naše fasádní studio je naprosto 
dokonalé, a nic na něm nehodláme měnit (smích). Většinou je ale 
zkušenost taková, že časový odstup odhalí slabé stránky i toho 
nejgeniálnějšího řešení a na těch pak budeme muset zapracovat.

Ing. Tomáš Levák 
vedoucí pobočky Stavmat, Břeclav

1.   Fasádní studio Baumit bylo instalováno v březnu 2017 a od té 
doby se zvýšil zájem o fasády Baumit. Vždy jsme prodávali velké 
množství fasádních omítek Baumit, ale až s fasádním studi-
em jsme schopni zákazníkům nabídnout úplný přehled odstínů 
a lépe a rychleji vybrat ten pravý pro jejich fasádu. 

2.   Od instalace fasádního studia jsem očekával nárůst poptávek po 
produktech Baumit – a to se také stalo.   

3.   Nyní už vylepšování studia neplánuji.

Renata Poborská, prodejce ve stavebninách
Ilona Kohoutová, vedoucí pobočky Delfy, Most

1.   RP – Rozhodně přitahuje pozornost a díky vzorkům mají zákaz-
níci snadnější rozhodování při výběru odstínů, urychluje se do-
dání omítky. Když se zákazník může rozhodnout na místě, není 
už nutné nechávat si posílat vzorky. 

  IK – Lidé o to jistě zavadí pohledem. Zastaví se a prohlížejí si 
vzorky. Zákazníkům, kteří chodí cíleně, se to určitě líbí. Mohou 
si vybrat ze široké škály odstínů. Zkouší, vybírají, přemýšlejí. Ale 
vždy vyberou. Když ne hned, tak si vzorky třeba vezmou domů 
a vrátí se s objednávkou. 

2.   RP – Očekávání se od reality neliší, komunikace se zákazníky je 
jednodušší, mám i pocit, že jsou otevřenější a více si povídají. 

  IK – Od instalace jsem očekávala zvýšený prodej hlavně u dom-
kařů a to se, myslím, i stalo. Ale hlavně že lidé nebudou chtít ob-
jednávat vzorky, že si u nás v klidu vyberou.  

3.   RP – Co vylepšovat? Snad jen přidat průhledné fólie s předtištěný-
mi domky pro lepší názornost.

  IK – Nevím, jestli se studia budou nějak vylepšovat. My jsme si je 
nechali vylepšit o probarvené penetrace. Možná jediný problém je 
ten, že je studio na umělém světle. My lidem doporučujeme, ať si  
vzorky vezmou ven na přírodní světlo. Vzorek totiž vypadá jinak 
uvnitř a jinak venku.
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Slovensko, 81101 Bratislava, Zámocká

Na rekonstrukci byla použita ručně zpracovatelná jednovrstvá vápenotrasová omítka pro exteriér 
Baumit Sanova MonoTras H.

Německo, 87645 Hohenschwangau, Alpseestraße 30

Povrchové úpravy

Polsko, Lidzbark Warminski, Olsztyńska

Byla použita jednovrstvá vápenotrasová omítka Baumit Sanova MonoTras H a vysoce paropropustný silikonový nátěr 
Baumit SilikonColor.

Česká republika, 110 00 Praha 1, Masarykovo nábřeží 239/22

Vápenná malta (TRASIT PLUS BAUMIT), vápenný štuk (RK 70N Bayosan Baumit) s velkým důrazem na kvalitní 
provedení včetně nových štukatérských prvků. Fasáda je opatřena silikátovým nátěrem Baumit SilikatColor.

Bratislavský hrad
Hohenschwangau, Schloss Neuschwanstein

Oranżeria Ignacego Krasickiego

Masarykovo nábřeží

2015 MAGAZÍN PRO PARTNERY & PŘÁTELE

Historické objekty
znovu ožívají díky Baumitu
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Kdo se skrývá za 
odbornou porotou?

Maja Ivanič
Slovinsko, 
Dessa gallery

Piotr Kostka
Polsko, Kostka & Kurka 
Architects

Enrique Álvarez- 
Sala Walther, Španělsko,
Estudio Alvarez-Sala 

Mehpare Evrenol
Turecko, Evrenol  
Architects

Andrey Pashenko
Ukrajina, Architectural  
bureau A. Pashenko

Mensur Demir
Bosna a Hercegovina,
Int’l University of Sarajevo 

Radu Teaca
Rumunsko, Bureau for  
Architecture ARTLINE

Markus Hillegaart
Německo, Strauss &  
Hillegaart Gmbh

Richard Černý
Česká republika,
Siadesign Liberec, s. r. o.

Tsvetan Petrov
Bulharsko, Ivo Petrov – 
Architects

Simone Zoia
Itálie, VALERI.ZOIA  
Architetti Associati

Heinz Neumann
Rakousko, HNP architects  
ZT GmbH

K               aždá fasáda je tváří domu vyjadřující životní styl osob, kte-

ré v  něm bydlí. Baumit umí dodat každé budově osobitý 

a unikátní ráz založený na výběru materiálu, struktury, formy 

a barevného odstínu.

Po dvou slavnostních udíleních cen v  roce 2014 ve Vídni (Rakousko) 

a  v  roce 2016 v Madridu (Španělsko) proběhl Baumit Life Challenge 

2018 v zemi vítěze minulého ročníku, konkrétně v Bratislavě.

Mezinárodní 13členná odborná porota soutěže Baumit Life 

Challenge 2018 vyhlásila 14. června vítěze jednotlivých katego-

rií v  rámci závěrečného slavnostního ceremoniálu Life Challenge 

Award. Ten se uskutečnil v  prostorách Slovenské filharmonie 

v Bratislavě.

Soutěžilo se v těchto kategoriích:

1. Rodinný dům 

2. Bytový dům 

3. Nebytový objekt 

4. Tepelná sanace 

5. Renovace historické fasády 

6. Speciální cena: Designové fasádě vytvořené výjimečnou texturou

Do letošní soutěže o nejlepší evropskou fasádu roku bylo přihlá-

šeno celkem 325 staveb z 26 zemí, které hodnotila mezinárodní 

odborná komise. Do finálové fáze vstoupila soutěž na konci břez-

na, kdy bylo odbornou porotou, prostřednictvím online hlasovacího 

systému, zařazeno do každé ze šesti kategorií šest nejlepších fa-

sád. Autoři všech 36 nominovaných staveb z řad architektů, deve-

loperů a stavebních firem se poté společně sešli 14. června 2018 

na závěrečném slavnostním ceremoniálu Life Challenge Award ve 

slovenské metropoli.

Česko získalo vítězství v kategorii Nebytový objekt

Česká republika, která měla v letošním finále Life Challenge Award 

hned čtyři nominace, získala nakonec vítězství v kategorii Nebytový 

objekt s  působivým projektem Centra pro handicapované 

studenty se studentským klubem Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. Autorem projektu je Ing. arch. Jan 

Dvořák z  Atelier Dvořák architekti. Investorem stavby byla Jiho-

česká univerzita v Českých Budějovicích a role zhotovitele se ujala 

společnost Spilka a Říha, s. r. o.

Mezinárodní porota Life Challenge Award ocenila elegantně pů-

sobící architekturu přízemního pavilonu zasazenou do parkově 

upraveného prostředí. Kombinace různých materiálů v  tomto za-

jímavém projektu, jakými byly pohledový beton, sklo či omítnutá 

zeď, se ukázala jako dobrá volba. K  působivému výsledku celé 

realizace přispělo i  řemeslně zvládnuté provedení omítkové smě-

si Baumit CreativTop S-Fine s  jemným zrnem 1 mm. Materiálům 

vyšší kvalitativní řady se tak dostalo odpovídající péče při jejich 

aplikaci na stavebním díle.

„Představě o formě domu nejvíce odpovídal návrh „solitérní-

ho“ přízemního bezbariérového objektu lehce usazeného 

na pozemku. Stavební objemy jsou záměrně rozděleny do 

dvou provozně oddělených částí, které společně sjednocuje 

horizontální střecha organického – elipsovitého tvaru. Cha-

rakteristickým znakem domu je lapidárnost, transparentnost 

a  prostupnost. Otevřenost studentského klubu je podpoře-

na návrhem prosklených stěn s možností otevření na terasu 

kavárny a do venkovního prostoru. Plochy fasád studentského 

klubu tvoří hladká bílá omítka Baumit Creativ Top S-Fine, jejíž 

povrch byl ručně zpracován ocelovými hladítky ve dvou sys-

témových vrstvách točením a gletováním s finální impregna-

cí,“ uvedl ve svém ideovém pojetí projektu oceněného domu 

Ing. arch. Jan Dvořák.

Jako vítěz jedné ze šesti hlavních kategorií získal Atelier Dvořák 

architekti k významnému ocenění Life Challenge Award také fi-

nanční odměnu ve výši 6 600 €. Výše částek nebyla stanovena 

náhodně – vychází z faktu, že 66 % jakékoli fasády lze postavit 

s využitím produktů Baumit.

Chcete, aby i Váš projekt byl nominován v následujícím ročníku 

Baumit Life Challenge? Přihlaste ho do soutěže Fasáda roku, 

která je nyní realizována v periodě dvou let tak, aby v uvolněném 

roce získalo prostor mezinárodní bienále, do kterého budou 

všechny projekty přihlášené do soutěže Fasáda roku automa-

ticky zahrnuty.

Challenge

Předseda poroty: 

Andrea Bacová
Slovensko, 

Slovenská technická univerzita

2018
Life 



212018  MAGAZÍN PRO PARTNERY & PŘÁTELE20 MAGAZÍN PRO PARTNERY & PŘÁTELE  2018

Bratislava 14. 6. 2018
........................................................

Ing. Ľuboš Fussek
Baumit, spol. s r. o.

.........................................................................

Mag. Robert Schmid
Baumit Beteiligungen GmbH

Winner
 Single-Family House 

Object name:  PAVILION IN A HAYRACK 
Location/country:  Vrhe, Slovenia 
Architect:  Styria arhitektura d.o.o. 

Bratislava 14. 6. 2018
........................................................

Ing. Ľuboš Fussek
Baumit, spol. s r. o.

.........................................................................

Mag. Robert Schmid
Baumit Beteiligungen GmbH

Winner
 Historical Renovation 

Object name:  PAULANER BREWERY 
Location/country:  München, Germany 
Architect:  Hierl Architekten BDA DWB 
Constructor:  Restauro Putz GmbH Arte Antica 
Investor:  Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA 

Bratislava 14. 6. 2018
........................................................

Ing. Ľuboš Fussek
Baumit, spol. s r. o.

.........................................................................

Mag. Robert Schmid
Baumit Beteiligungen GmbH

Winner
 Thermal Renovation 

Object name:  TORRE 30. MADRID 
Location/country:  Madrid, Spain 
Architect:  Ruiz Barbarin Arquitectos/Antonio Ruiz Barbarin 
Constructor:  ACR/Martifer 
Investor:  Hispania Activos Inmobiliarios 

Bratislava 14. 6. 2018
........................................................

Ing. Ľuboš Fussek
Baumit, spol. s r. o.

.........................................................................

Mag. Robert Schmid
Baumit Beteiligungen GmbH

Winner
 Multi-Family Residential 

Object name:  BEAUTIFUL ELDERLY LIFE 
Location/country:  Izola, Slovenia 
Architect:  Gužič Trplan arhitekti d.o.o. 
Constructor:  Eko d.o.o. 
Investor:  Real estate pension and disability insurance fund 

Bratislava 14. 6. 2018
........................................................

Ing. Ľuboš Fussek
Baumit, spol. s r. o.

.........................................................................

Mag. Robert Schmid
Baumit Beteiligungen GmbH

Life Challenge Award
Winner

Object name:  COLLECTIVE HOUSING AND HEALTH CENTRE 
Location/country:  Barcelona, Spain 
Architect:  UTE Bonell i Gil & Peris + Toral 
Constructor:  UTE Scrinser & Primur 
Investor:  Institut Municipal de l'habitatge i Rehabilitació 

Bratislava 14. 6. 2018
........................................................

Ing. Ľuboš Fussek
Baumit, spol. s r. o.

.........................................................................

Mag. Robert Schmid
Baumit Beteiligungen GmbH

Winner
 Stunned by Texture 

Object name:  HOUSE MARIE 
Location/country:  Baden, Austria 
Architect:  Caramel Architects 
Constructor:  Ionescu OCTAVIAN/Sperhansl BaugesmbH 

Vítězné stavby
Life 2018Challenge 

Vítěz v kategorii

Rodinný dům
Název stavby:  PAVILION IN A HAYRACK

Země:  Vrhe, Slovinsko

Architekt:  Styria arhitektura d.o.o.

Vítěz v kategorii

Renovace 
historické fasády
Název stavby:  PAULANER BREWERY

Země:  Mnichov, Německo

Architekt:  Hierl Architekten BDA DWB

Zhotovitel:  Restauro Putz GmbH Arte Antica

Investor:   Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & 

Co. KGaA

Vítěz v kategorii

Tepelná sanace
Název stavby:  TORRE 30. MADRID
Země:  Madrid, Španělsko
Architekt:   Ruiz Barbarin Arquitectos/Antonio 

Ruiz Barbarin
Zhotovitel:  ACR/Martifer
Investor:  Hispania Activos Inmobiliarios

Vítěz v kategorii

Bytový dům
Název stavby:  BEAUTIFUL ELDERLY LIFE

Země:  Izola, Slovinsko

Architekt:  Gužič Trplan arhitekti d.o.o.

Zhotovitel:  Eko d.o.o.

Investor:   Real estate pension and disability 

insurance fund

Life Challenge 
Award
Název stavby:   COLLECTIVE HOUSING AND HEALTH 

CENTRE

Země:  Barcelona, Španělsko

Architekt:  UTE Bonell i Gil & Peris + Toral

Zhotovitel:  UTE Scrinser & Primur

Investor:   Institut Municipal de l'habitatge i 

Rehabilitació

Vítěz v kategorii

Nebytový objekt
Název stavby:  STUDENT CLUB – SOUTH BOHEMIA

Země:  České Budějovice, Česká republika

Architekt:  Atelier Dvořák architekti

Zhotovitel:  Spilka a Říha, s. r. o.

Investor:  University of South Bohemia

Speciální cena: 
Designové fasádě 
vytvořené 
výjimečnou texturou
Název stavby:  HOUSE MARIE

Země:  Baden, Rakousko

Architekt:  Caramel Architects

Zhotovitel:   Ionescu OCTAVIAN/Sperhansl 

BaugesmbH



LifeChallenge2018

Gala
večer

Baumit jsem během své dosavadní praxe registroval, ale bez zásadnější 

zkušenosti v realizovaných projektech. Tato věc se však zásadně změni-

la v situaci, kdy jsme měli sice přesnou představu o fasádě navrhované-

ho Studentského klubu Jihočeské univerzity, ale vůbec nevěděli, jak 

toho docílit a představu zhmotnit. Díky pomoci týmu Baumit České 

Budějovice jsem pro sebe objevil hladkou omítku CreativTop Fine, která 

mě okamžitě fascinovala tím, že naprosto přesně vyjadřovala naší prvot-

ní architektonickou ideu fasády domu. Tedy dokonale hladkou, exaktní 

bílou plochu s velmi jemnou mapovitostí, která byla jako stvořená k ma-

teriálové kombinaci s pohledovým betonem a černými Al prosklenými 

stěnami.

Nezapomenutelný a velmi příjemný byl reprezentativní galavečer u pří-

ležitosti předání cen Fasády roku 2017 v sále hotelu Hilton v Praze.

Dny společně strávené na Baumit Life Challenge 2018 v Bratislavě byly 

pro mě osobně jedním z nejsilnějších zážitků uplynulých let po profesní 

i lidské stránce. Jsem vděčný za pozvání na takto profesionálně připra-

venou akci v mezinárodním měřítku, zaujal mě velkorysý program včetně 

odborné prohlídky Bratislavy a inspirující návštěvy galerie moderního 

umění Danubiána.

Vedle ocenění stavby, kterého si vážím, děkuji, že jsem měl možnost 

osobně poznat mnoho „Baumiťáků" a kolegů, kteří mají svou práci 

opravdu rádi, dělají ji se zapálením, poctivě a profesionálně.
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Ing. arch. Jan Dvořák z Atelier 
Dvořák architekti

Český vítěz
o Life Challenge 

"

"

2018
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ODBORNÁ SOUTĚŽ PRO INVESTORY, PROJEKTANTY A REALIZAČNÍ FIRMY 
PRACUJÍCÍ S MATERIÁLY ZNAČKY BAUMIT VSTUPUJE DO SVÉHO DALŠÍHO 
ROČNÍKU. REGISTRACE PROJEKTŮ BYLA JIŽ SPUŠTĚNA V LEDNU LETOŠNÍHO 
ROKU A  SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ PROBĚHNE V  PRVNÍ POLOVINĚ 
ROKU 2019.

Stejně jako v  minulých ročnících je vyhlašovatelem této od-

borné soutěže zaměřené na výjimečné stavební realiza-

ce společnost Baumit, spol. s  r. o.. Novinkou je však sku-

tečnost, že tato soutěž bude vyhlašována každé dva roky s cílem 

efektivně propojit zmíněnou regionální aktivitu společnosti Baumit 

s  mezinárodním bienále pod tradičním názvem Life Challenge 66, 

ve kterém se hodnotí a  odměňují nejkrásnější evropské projekty. 

Právě nej úspěšnější stavební realizace soutěže Fasáda roku bude 

moci v dalším roce postoupit do prestižního mezinárodního klání Life 

Challenge 66.

Soutěž Fasáda roku 2019, která bude mít dvoukolový systém hodno-

cení, je vyhlášena pro registraci jednotlivých projektů již od 1. ledna 

2018. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. 1. 2019. Přihlášená 

stavební díla budou hodnocena sedmičlennou odbornou porotou 

složenou z řad významných architektů a projektantů. 

V letošním ročníku jsou členy odborné poroty:

  Ing. arch. Michal Kohout, 

  Ing. arch. Richard Černý,

  Ing. arch. David Chmelař,

  Ing. arch. Martin Chválek, MBA,

  Ing. Milan Špulák,

  Ing. Jiří Svoboda,

  Ing. arch. Jiří Harant.

Základním předpokladem pro úspěšnou registraci soutěžního 

projektu Fasáda roku je dokončení dané stavby v  roce 2017 nebo 

2018 a při realizaci musí bylo použito materiálů společnosti Baumit 

v oblasti tepelněizolačních, omítkových a sanačních omítkových sys-

témů včetně povrchových úprav. 

Zájemci o  soutěž Fasáda roku 2019 z  řad investorů, architektů či 

projektantů nebo realizačních firem mohou přihlásit svá stavební díla 

v pěti kategoriích:

  Novostavba rodinného domu,  

  Novostavba bytového domu,  

  Novostavba nebytového objektu,  

  Rekonstrukce historického objektu,  

  Revitalizace, sanace, renovace. 

V  prvním kole budou vyhodnocena odbornou porotou v  každé ka-

tegorii tři nejlepší stavební díla realizovaná v České republice, která se 

tak dostanou do finálového kola. To proběhne v první polovině roku 

2019 a v rámci společenského galavečera budou vyhlášena nejlepší 

stavební díla v každé vypsané kategorii. Velmi atraktivním benefitem 

vyhlášení nejlepších děl může být pro přihlašovatele jejich případné 

postoupení dále do následujícího ročníku mezinárodní soutěže Life 

Challenge 66. V rámci finálové soutěže Fasáda roku 2019 bude rovněž 

vyhlášena Cena osobnosti a také Čestné uznání za výjimečnou textu-

ru fasády Baumit.

V každé kategorii odborné soutěže Fasáda roku 2019 získá při hlašovatel 

vítězného stavebního díla finanční odměnu ve výši 25 000 Kč a sošku 

„Fasádea“, kterou speciálně pro tuto soutěž vytvořil známý sochař Jan 

Ťapák. Průběh akce, včetně prezentace vítězných stavebních děl ve 

všech kategoriích, bude následně prezentován v interních ma teriálech 

společnosti Baumit a také odborným médiím zabývajícím se tématikou 

stavebnictví a moderní architektury.  

Dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat k účasti v  tradiční odborné 

soutěži Fasáda roku 2019, která poskytuje příležitost zviditelnit nád-

herné stavby realizované v České republice, za kterými vždy stojí ne-

otřelý kreativní přístup jednotlivců i pracovních skupin v oblasti návrhu 

a také finální realizace. Přihlaste tedy svá realizovaná díla s využitím 

materiálů Baumit do pomyslného Oskara stavebnictví a  dejte tak 

o nich vědět široké veřejnosti v České republice i v zahraničí!     

Více informací: www.baumit.cz/fasada-roku/

Přehled vítězů posledního ročníku naleznete na dalších 

stranách.
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Vítěz kategorie:

Rezidence Waltrovka,  
rodinné domy RD 01-33 
Adresa: mezi ul. Peroutkova a Radlická, Praha 5 – Jinonice 

Investor: REZIDENCE WALTROVKA ALFA, s. r. o. 

Projektant: ADR, s. r. o. 

Zhotovitel: VIRCO, s. r. o.  

ID: 444

Soubor rodinných domů řešených na principu low-rise / 

high-density představuje příklad hromadně pořízeného 

individuálního bydlení spojujícího výhody obou systémů 

a splňujícího požadavky náročnější městské klientely.

Jednoduchá, racionální organizace stavebních objemů, 

dobře volená materiálová kombinace i  slušné řemeslné 

provedení jsou vizitkou celého realizačního týmu. Na první 

pohled nenápadný projekt, který v prvním kole posuzování 

výrazněji nebodoval, se při podrobnější diskusi ukázal být 

nejvhodnějším kandidátem na vítězství v příslušné katego-

rii. Pro rychlejší vyhodnocení kvalit celého projektu poro-

ta postrádala srozumitelnější dokumentaci širších urbanis-

tických souvislostí souboru.

Vítěz kategorie:

Projekt bytového domu 
Vítkovka 
Adresa: Koněvova 2894/37, 39, Praha 3 

Investor: BYDLENÍ VÍTKOV, s. r. o. 

Projektant: A.LT Architekti, v. o. s. 

Zhotovitel: IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o. 

ID: 515 

Porota ocenila jednoduchou a disciplinovanou architektu-

ru, která je zároveň kultivovaná a neztrácí detail. Výrazové 

prostředky fasády – podokenní římsy, tvarování zábradlí, 

barevné odlišení objemů atd. – nejsou samoúčelné. V dob-

ré tradici historických staveb, v jejichž sousedství se stavba 

nachází, vždy plní příslušnou technickou či výrazovou fun-

kci: členění na pracovní záběry, ochrana fasády, zdůrazně-

ní objemů. Užití zateplovacího systému Baumit Star a krea-

tivních omítek Baumit je účelné a pestré, přitom se však 

nepřiměřeně neprosazuje a  vhodně navazuje na kontext 

sousedních historických budov.

Novostavba rodinného domu Novostavba bytového domu

272018  MAGAZÍN PRO PARTNERY & PŘÁTELE26 MAGAZÍN PRO PARTNERY & PŘÁTELE  2018



2928

Vítěz kategorie:

Centrum pro handicapované 
studenty se studentským 
klubem Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích
Adresa: Branišovská 1645/31A, České Budějovice

Investor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Projektant: Atelier Dvořák architekti

Zhotovitel: Spilka a Říha, s. r. o. 

ID: 526

Elegantně působící architektura přízemního pavilonu za-

sazená do parkově upraveného prostředí kombinuje svými 

proporcemi odlehčeně působící markýzu z pohledového be-

tonu se svislými stěnami střídajícími prosklení v černých rá-

mech na celou světlou výšku se světle omítnutými částmi 

obvodového pláště. Kombinace těchto materiálů (pohledový 

beton, sklo, omítnutá zeď) se ukazuje jako dobrá volba. Při-

spívá k tomu i řemeslně zvládnuté provedení omítkové smě-

si Baumit CreativTop Fine s jemným zrnem o hrubosti 1 mm. 

Materiálům vyšší kvalitativní řady se tak dostává při jejich 

aplikaci na stavební dílo odpovídající péče.

Vítěz kategorie:

Obnova vnějšího pláště 
budovy Okresního soudu 
v Opavě 
Adresa: Olomoucká 297/27, Opava 

Investor: Okresní soud v Opavě

Projektant: KANIA, a. s. 

Zhotovitel: Ing. Pekárek – stavební společnost, s. r. o. 

ID: 420

 

Střídmá pozdně klasicistní architektura je dotvořena elegant-

ní kombinací bílého korpusu, šedého soklu a  zelené stře-

chy doplněné žulovými reliéfy v  tympanonu. Porota oceni-

la řemeslně dobře zvládnutý detail i zdrženlivost autorů, kteří 

pojali svůj návrh z hlediska vnějšího výrazu jako službu star-

ší, kvalitní architektuře soudního paláce z konce 19. století 

spíše než jako snahu zanechat výraznější otisk dnešní do-

by. Jak poznamenal již přední filozof první poloviny 20. století 

a  příležitostný architekt L.  Wittgenstein: „Špatný architekt 

podlehne všem pokušením, dobrý jim odolá.“

Na vnější fasádě byly použity sanační omítkové systémy 

Baumit Sanova s  povrchovou fasádní barvou Baumit 

SilikatColor.

Novostavba nebytového objektu Rekonstrukce historického objektu
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Vítěz kategorie:

Odstranění vad panelových 
domů 
Adresa: Havanská 2808-10, Tábor

Investor: Město Tábor

Projektant: Ing. Miloslav Bílek, E-PROJEKT

Zhotovitel: HORA, s. r. o. 

Jednalo se bezesporu o nejvyrovnanější a nejobtížněji po-

suzovatelnou kategorii. Porota se nakonec přiklonila k ná-

vrhu, který v  rámci standardního rozpočtu, přitom však 

příkladně kultivovanou formou řeší jednu z  nejčastějších 

úloh, při které jsou kontaktní zateplovací systémy používá-

ny: sanaci starší panelové zástavby. Porota ocenila, že se 

návrh nesnaží původní monotónnost tohoto typu zástavby 

popírat aplikací pestrých barev či vzorů, ale s jeho jedno-

duchostí pracuje jako s určitou kvalitou.

Zateplovací systém Baumit Pro se samočisticí omítkou 

Baumit NanoporTop. 

Revitalizace, sanace, renovace

3130

Vítězné stavby 17. ročníku Fasáda roku 

byly vyhlášeny na slavnostním veče ru 

4.  5.  2017. V  úchvatné atmosféře hotelu 

Hilton v Praze si návštěvníci užili prestižní 

galavečer pro vítěze tohoto ročníku 

soutěže Fasáda roku – červený koberec, 

bohatý zá bavný program moderovaný Lu-

cií Borhyovou a Liborem Boučkem a pře-

dání ocenění vítězům každé z pěti kategorií 

ve stylu filmových Oska rů. Přihlašovatelé 

těchto vítězných staveb zís kali 25.000 Kč 

a letos poprvé také umělecky ztvárněnou 

sošku Fasadea. 

Fasáda roku je veřejná soutěž, jejímž cílem 

je vyhodnotit z  hlediska fasádního pláště 

kvalitně a zdařile realizovaná stavební díla, 

která byla dokončena v  předchozím roce 

na území České republiky a na jejichž fa-

sádu byly použity výrobky společnosti 

Baumit. Akce probíhá již od roku 2000. 

Jedná se o prestižní a ve stavebním oboru uznávanou soutěž, ve které jsou soutěžící hodno-

ceni odbornou porotou z řad architektů a projektantů. 

Do sedmnáctého ročníku bylo při-

hlášeno celkem 116 objektů, které 

splnily veřejně vyhlášená pravidla 

soutěže. Práce byly označeny pořadový-

mi čísly v pořadí, v ja kém byly předávány 

vyhlašovateli soutě že. Stavby byly pod-

le charakteru rozdě leny do pěti katego-

rií. Odborná porota prováděla hodnocení 

přihlášených prací  ve dvou postupných 

vyřazovacích kolech a  následném závě-

rečném hodnocení, a  to v každé kategorii 

soutěže:

  Novostavba rodinného domu

  Novostavba bytového domu

  Novostavba nebytového objektu

  Rekonstrukce historického objektu

  Revitalizace, sanace, renovace

Odborná porota pracovala 
ve složení:
Ing. arch. Michal Kohout, předseda

Ing. arch. Richard Černý

Ing. arch. David Chmelař 

Ing. arch. Vladimír Graca

Ing. Milan Špulák

Ing. Jiří Svoboda

Ing. Antonín Wachtel

Ohlédnutí za minulým ročníkem:
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Výzkum a vývoj společnosti Baumit neustále 
pokračuje a výsledek je vidět: prémiové produk-
ty v novém kabátě a několik novinek pro zdravé 
a hezké bydlení.

Všechno zlato, co se třpytí – společnost Baumit se stará 

o zlatou slávu fasád. Je to vidět už na novém inovativním 

designu kbelíku, který získává oblibu nejen díky svému 

vzhledu, ale i  díky optimalizovanému tvaru. Kbelíky mají širší 

dno, na němž stojí, a menší výšku. Mohou tak poskytovat větší 

jistotu a komfort při manipulaci. Prémiová řada Baumit vykazuje 

vylepšené vlastnosti, co se týká zpracování, lepší ochranu před 

povětrnostními vlivy a především hezký povrch fasády s dlouhou 

životností. 

S fasádní omítkou Baumit StarTop přináší firma Baumit na trh další 

generaci prémiových produktů, které dodají každé budově dlouho-

trvající přidanou hodnotu. V  čem vlastně spočívá tajemství této 

nové povrchové vrstvy?

Drypor efekt

Baumit StarTop obsahuje inovativní mikroplnivo, které má  podobně 

jako korál tisíce drobných prohlubní na extrémně velkém povrchu. 

Tato mimořádně jemná mikrostruktura umožňuje vznik Drypor 

efektu: díky hydrofilním strukturám se dešťová voda velmi rychle 

rozptyluje na povrchu, což umožňuje rychlé osychání. Hydrofobní 

vlastnosti povrchu způsobují dobré odrážení vody, podobné efek-

tivní drenáži. Kombinace obou funkcí, rychlé schnutí na povrchu 

Topje
Star StarTop ve srovnání s původními omítkami na bázi 

syntetických pryskyřic a silikonovými omítkami:

díky hydrofilním vlastnostem a odrážení deště, které je možné díky 

hydrofobním vlastnostem produktu, zajišťuje mimořádně dobrou 

rezistenci vůči nečistotám.

Fasáda bez nečistot

Hydrofilní a  hydrofobní charakteristiky produktu Baumit StarTop 

rovněž pomáhají udržovat suché a mimořádně čisté fasády a před-

stavují zvýšenou ochranu proti řasám a houbám. Tato nová genera-

ce venkovních omítek přitom o 100 % rychleji vysychá ve srovnání 

s původními omítkami na bázi syntetických pryskyřic a o 66 % rych-

leji ve srovnání se silikonovými omítkami (viz graf). Navíc se podařilo 

zvýšit stupeň bělosti ze 71 % na 75 %.  StarTop je navíc probarvitelný 

všemi barevnými pigmenty, ať již organickými, nebo anorganickými. 

Výborné zpracování 

A v neposlední řadě vykazuje produkt Baumit StarTop díky své vy-

vážené konzistenci výborné vlastnosti, co se týká zpracování. Nová 

fasádní omítka se dá nanášet snadněji a rychleji a její struktura vypa-

dá velmi rovnoměrně a hezky. 

Všechny prémiové produkty jako Baumit StarTop, Baumit NanoporTop 

nebo Baumit PuraTop poskytují ochranu před organickými nečisto-

tami a  fasáda si díky nim udržuje po dlouhou dobu zářivý a hezký 

vzhled.

Prémiové produkty  

od Baumitu:

•	 inovativní design kbelíku

•	 optimalizovaný tvar

•	 větší bezpečnost a komfort

•	 širší dno zajišťující stabilitu

•	 vylepšené vlastnosti 

umožňující lepší zpracování

Baumit pečuje o zlatou slávu fasád: 
hydrofilní a hydrofobní charakteristiky 
omítky Baumit StarTop zajišťují fasády 
bez nečistot.

Tisíce drobných prohlubní mají podobně jako 
korál extrémně velký povrch – to je tajemství 
omítky Baumit StarTop.
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Baumit StarTop

Kampaň jsme rozplánovali do dvou etap – nejdříve bylo třeba 

přesvědčit naše věrné realizační firmy a motivovat je k vyzkoušení 

skvělých vlastností StarTopu, ty pak následně začít komunikovat 

investorům a široké veřejnosti.  Uvědomovali jsme si, že když 

vyhrajeme u těch nejpřísnějších ktritiků – zpracovatelů, menších 

a středních realizačních firem, získáme i investory a majitele (ro-

dinných) domků. 

Staň se hvězdou, buď Baumit STAR!

Proto začátkem března jsme spustili kampaň, atraktivní zákaznickou 

soutěž „Staň se hvězdou, buď Baumit STAR!“. Při zakoupení mi-

nimálně 10 kbelíků omítky Baumit StarTop získávaly realizační firmy 

sady pracovního oblečení pro celou partu – pracovní kalhoty, trička 

a kšiltovky. 

K tomu jsme jednou měsíčně vylosovali ze všech elektronicky do-

šlých daňových dokladů  tři výherce sad kvalitního profesionálního 

nářadí – dvourychlostní elektrické míchadlo FESTOOL s metlou na 

fasádní omítky, čtyři nerezová natahovací hladítka a čtyři plastová 

strukturovací hladítka. Soutěž se rychle stala populární a naši tech-

ničtí a obchodní zástupci nestíhali rozvážet výhry svým zákazníkům.

Fasáda je Tvoje vizitka. Napořád!

V podzimní vlně kampaně jsme se více zaměřili na koncové zákaz-

níky a investory rodinných domů. 

Tvářemi kampaně se stali dva naši nejúspěšnější techničtí a ob-

chodní zástupci v prodeji omítky StarTop – Ing. Václav Dolejš a Vlasti-

mil Nohejl. Kampaň se sloganem „Fasáda je Tvoje vizitka. Napořád!“ 

prezentovala výhody omítek Baumit StarTop, odolnost proti řasám 

a plísním, Drypor efekt a hlavně – dlouhodobě čistou fasádu. 

Pro Vaška a Vlastu jsme zorganizovali focení s profesionálním foto-

grafem a oba zažili to, co zažívají mediální hvězdy. Výsledkem jsou 

tyto skvělé fotografie, které jsou použity v  následné marketingové 

komunikaci.

Rozhodněte se pro fasádu podle reálných vzorků

Protože víme, jak důležitý je barevný odstín fasády domu pro celkový 

dojem, v průběhu kampaně jsme přišli s akční nabídkou tří vzorků 

omítky StarTop za 200 Kč. Všem zájemcům jsme umožnili vybrat si 

fasádu tak, aby byl jejich dům krásný za různých světelných podmí-

nek měnících se během dne a harmonicky splynul s okolím. 

Kampaň StarTop předčila naše očekávání a StarTop získal své pevné 

místo na trhu. Do dalšího roku plánujeme rozšířenou podporu pré-

miových omítek a těšíme se na mnoho spokojených investorů i pra-

covníků realizačních firem. 

Martin Sochor

vedoucí marketingu

Zavedení nového výrobku Baumit StarTop do portfolia pas-
tovitých omítek se stalo hlavním marketingovým tématem 
tohoto roku. V životě marketingových odborníků  je zavádění 
nových výrobků ta nejvíce vzrušující, ale i riziková práce. 

Kampaň 
2018

roku

Staň se hvězdou, buď
!Baumit

a hraj o stovky cen za 4 mega!

1000 nejrychlejších získá pro celou partu ohoz Baumit Star: 
lacláče + tričko + 
kšiltovku

BONUSKaždý měsíc 
losujeme 3 sady nářadí!

Kup hvězdnou omítku Baumit StarTop

www.baumit.cz/BaumitSTAR

Buď Baumit STAR!

Baumit StarTop

moderní omítka pro dlouhodobě

čistou a odolnou fasádu

  zvýšená ochrana proti řasám a plísním

  rychleschnoucí povrch s Drypor efektem

  moderní silikonová omítka

  nejširší nabídka struktur

  největší výběr barevných odstínů

  vynikající zpracovatelnost

Každý řemeslník ocení výjimečnou 

zpracovatelnost a jedinečný povrch 

omítky Baumit StarTop, investor 

zase zvýšenou odolnost proti řasám 

a plísním. Omítka StarTop zaručí 

krásnou fasádu Vašeho domu na 

dlouhou dobu.

Vlastimil Nohejl

technický a obchodní zástupce Baumit
DRYPOR
EFFECTZR

YC
HL

EN
É 

OS
YC

HÁNÍ       VYNIKAJÍCÍ ZPRACOVATELNOST

OCHRANA PROTI PLÍSNÍM

www.baumit.cz/StarTop

Fasáda je tvoje vizitka.

Napořád!

Šťastní výherci soutěže v první fázi kampaně
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Podrobnosti na 
www.baumit.cz/StarTop

Moderní omítka pro dlouhodobě čistou a odolnou fasádu

  Zvýšená ochrana proti řasám a plísním
  Rychleschnoucí povrch s Drypor efektem
  Moderní silikonová omítka
  Nejširší nabídka struktur
  Největší výběr barevných odstínů
 Vynikající zpracovatelnost

Nápady s budoucností.

Fasáda je tvoje vizitka. Napořád! 
Buď Baumit STAR!

StarTop

DRYPOR
EFFECTZR

YC
HL

EN
É 

OS

YC
HÁNÍ       VYNIKAJÍCÍ ZPRACOVATELNOSTOCHRANA PROTI PLÍSNÍM

Každý řemeslník ocení výjimečnou 
zpracovatelnost a jedinečný povrch 
omítky Baumit StarTop, investor 
zase zvýšenou odolnost proti 
řasám a plísním. Omítka StarTop 
zaručí krásnou fasádu Vašeho 
domu na dlouhou dobu.

Ing. Václav Dolejš, 
manažer pro klíčové zákazníky Baumit

Získáváme prestižní

Známky kvality Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Známku kvality pro výrobek-technologii vyhlašuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitel-

ství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Dalšími partnery jsou Asociace 

inovačního podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstav-

bě, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Český 

svaz stavebních inženýrů, Hospodářská 

komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic 

Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví 

a Svaz zkušeben pro výstavbu.

V  roce 2017 jsme získali nejvyšší 

možné ocenění – zlatou známku kva-

lity – za výrobek Baumit Resolution. 

Cena byla udělena za inovativní přístup 

vedoucí ke zjednodušení postupu prová-

dění při současném navýšení bezpečnosti 

a spolehlivosti systému s možností využití 

tuzemských komponentů.

V  roce 2018 jsme získali stříbrnou 

známku kvality za produkt Baumit 

StarTop, a  to konkrétně za technické 

zdokonalení pastovité omítky s  mul-

tifunkčním efektem pro vysokou ochranu 

před růstem plísní a řas.

ocenění

„Známka kvality a 1. místo v soutěži je vy-

jádřením uznání neustálému vývoji a práci 

na produktech a systémech společnosti, 

které již dříve ocenilo ministerstvo prů-

myslu a obchodu při jmenování fir-

my Baumit jako Nejlepšího výrobce 

stavebnin roku 2016. Ocenění vnímám 

také jako naplnění motta firmy Baumit 

„Nápady s budoucností“. Výrobek Bau-

mit Resolution má jedinečný nápad a má 

také budoucnost při výstavbě pasivních 

domů a domů s  velmi nízkou energe-

tickou náročností,“ říká Ing.  Jakub Moc 

ze společnosti Baumit, který společně 

s Ing. Martinem Omelkou cenu převzal.
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„Společnost Baumit zahájila výrobu suchých maltových a omítkových 

směsí v severomoravských Dětmarovicích. Slavnostní otevření nové-

ho závodu proběhlo v září 2010, samotná výroba ovšem běžela již od 

počátku roku 2008 nejprve ve zkušebním a poté již v plném provozu. 

Výrobní areál je, co se týče produkce suchých směsí, v současnosti 

nejmodernější i  nejvýkonnější v  České republice. Při čtyřsměnném 

provozu je schopen dodávat na trh maximální možnou kapacitu, což 

je 300 tisíc tun materiálů ročně. V Dětmarovicích je momentálně vyrá-

běno celkem 112 různých produktů, ať už jsou to jádrové a štukové 

omítky, jednovrstvé omítky bez penetrace, nebo lepidla pro zateplova-

cí systémy, výrobky na lité podlahy, betony apod. Výrobní věž je 65 m 

vysoká a v  jejích útrobách se každodenně odehrává to podstatné – 

počínaje navážením vstupních surovin a konče paletováním a odvá-

žením hotových výrobků.

Pro výrobu jakéhokoli produktu jsou třeba vstupní suroviny, které se 

většinou zajišťují z externích zdrojů. Nejinak je tomu i v Baumitu, kde 

pro výrobu suchých směsí potřebujeme dodávky pojiv, písků a che-

Dnes
představujemezávodDětmarovice

Ředitel 
výrobního závodu 

v Dětmarovicích
Ing. David Mitz
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mických aditiv. V případě pojiv jsou to cement, sádra a speciální po-

jiva. Písek se dováží z pískovny v okruhu 5 až 30 km. Dodavatelé jsou 

neustále vyhodnocováni a mohou se poměrně rychle měnit.

Způsob dopravy materiálu se liší podle druhu suroviny. Písek se dová-

ží nákladními auty. Mokrý zůstává na venkovní skládce, pokud však již 

má vhodnou vlhkost, naváží se přímo do výrobní věže. Tam ve dvou 

300tunových mezisilech slouží jako provozní zásoba na jeden den 

výroby. Suché práškové suroviny jako cement či sádra se dopravu-

jí autocisternami, z nichž jsou vyfoukány do zásobníků v horních pat-

rech výrobní věže. Chemické příměsi jsou dodávány v tzv. bigbacích 

o hmotnosti 400 až 1000 kg a pomocí jeřábů se sypou přímo do vý-

robních zásobníků.

Jedinou surovinou, která je zpracovávána před vlastním mícháním 

finálních suchých směsí, je písek. Musíme jej vysušit a odfiltrovat z něj 

podíly hlíny nevhodné pro výrobu. Proces sušení probíhá v několika 

stupních a je technologicky poměrně náročný, jelikož funguje na prin-

cipu rekuperace. Před začátkem sušení se ze zásobníků automaticky 

nadávkuje potřebné množství písku, podle jeho parametrů si sušič-

ka sama přepočítá stupeň hoření a velikost plamene. Po 15 minutách 

samonastavení začíná proces sušení, jehož výsledkem je směs pís-

ku o  nulové vlhkosti a  teplotě kolem 30 °C,“ přibližuje ředitel závo-

du. Při popisu výrobního procesu nelze zapomenout na důležitou roli 

velínáře, který vše sleduje na monitorech a nastavuje druh a množ-

ství směsi, kterou chce vyrábět. Spolu s ním ve směně pracují další 

4 lidé, kteří mají na starost servis, obsluhu balicího stroje, sklad 

a přípravu chemie.

Sítovačka, míchačka a balička

Tak v Baumitu říkáme třem strojům, které postupně přeměňují jednot-

livé suroviny v hotovou suchou směs. Vysušený písek se po eleváto-

ru dostává nahoru do výrobní věže a následně padá do hrubé sítovač-

ky, která písek zbavuje nejhrubších frakcí i případného odpadu. Jemná 

sítovačka pak odděluje písky o velikosti frakcí 0 až 1 mm. Jakmile je 

prosetý písek v silech, je převážen. To se týká i ostatních surovin. Až 

poté je možno začít míchat písek s dalšími surovinami, tedy s che-

mickými aditivy a pojivy, jako je například cement. Velínář může do 

systému výroby zadat směs, kterou chce namíchat, a míchačka si sa-

ma nabere potřebné množství surovin z jednotlivých sil. Většina směsí 

se míchá přibližně jednu minutu.

Z míchačky směs sestupuje dolů do zásobníku, který je určen na ho-

tové směsi. Dál pak může postupovat dvojím způsobem. Buď zamí-

ří do přistavených autocisteren, nebo se nadávkuje do pytlů. V  tom 

případě putuje směs ze zásobníku do baličky, u které se pracovníci 

každé směny po hodině střídají. Za tuto časovou jednotku je totiž tře-

ba na baličku nasadit 1400 až 1800 pytlů. Jinak řečeno, maximální 

výkon baličky dosahuje až 65 tun za hodinu. Zhruba stejný výkon 

má i paletovací stroj, který připravuje pytlované výrobky do skladu 

a k následné expedici.

Nejen suché směsi

Ke skladování výrobků jsou určeny venkovní sektory, tedy plochy, kam 

přijíždějí kamiony, aby každý den odvezly zhruba 900 tun hotových 

směsí. Jak napovídá nadpis odstavce, nejsou to jen směsi suché, ale 

též mokré, o  jejichž výrobu se stará speciální mezisklad. V podstatě 

se nejedná o výrobu, jako spíše o tónování mokrých směsí, například 

fasádních omítek, které dodávají sesterské závody z  Rakouska 

a Brandýsa nad Labem. Naši pracovníci do hotových mokrých smě-

sí přidávají pigment požadovaný zákazníkem. Míchání pak provádí 

tónovací automat. Za den takto připravíme přibližně 400 kbelíků 

mokrých směsí, které jsou připraveny k odběru zákazníkem.

Historie a důležité milníky

•	 2008 – Zahájení výroby

•	 2010 – Stavba administrativní budovy a slavnostní otevření závodu

•	 2013 – Výstavba skladu chemie a obalových materiálů

•	 2015 – Největší výroba v daném roce 140 tisíc tun/rok

•	 2017 – Vyroben 1 milion tun suchých směsí (období 2008–2017)

•	 2017 – Počet zaměstnanců (cca) 30

Slovo na závěr

Pokud by se zdálo, že dětmarovický závod v  současnosti dosahuje 

svého maxima a nemůže se dále rozvíjet, tak pravý opak je pravdou. 

Potenciál pro zvýšení výroby se totiž skrývá ve výstavbě zásobníkových 

sil hotových výrobků, a  především ve výstavbě plánované výrobní 

jednotky mokrých směsí. Naše vize je vybudovat výrobnu, která pokryje 

potřeby moravských regionů Česka a  některých regionů přilehlých 

států. Zatím ovšem zůstáváme pouze u plánů, jelikož aktuální poptávka 

nevybízí k jejich realizaci. Uvidíme, jaká bude situace za několik let. 
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V těsném sousedství vývojového a inovačního centra Baumit v ra-

kouském Wopfingu bylo před třemi lety postaveno 10 výzkum-

ných domků z  různých stavebních materiálů – od betonu přes plné 

a děrované cihly a stěny z masivního dřeva až po sendvičové a rámové 

dřevostavby. Tyto domy mají všechny shodný tvar, rozměry stěn, 

oken i dveří, stejnou orientaci ke světovým stranám a stejný koeficient 

prostupu tepla, jsou opatřeny nejrůznějšími na trhu dostupnými vnitřní-

mi a vnějšími povrchovými úpravami a podléhají naprosto shodnému 

testovacímu režimu.

Ve stejný okamžik jsou v  každém z nich simulovány běžné provoz-

ní podmínky jako např. generování vlhkosti, vydýchaného vzduchu, 

hluku, osvětlení, pravidelné větrání (trojnásobná kompletní výměna 

vzduchu každý den) apod. V každém domě je osazeno 45 senzorů, 

které každých 20 sekund měří potřebné fyzikální a  chemické para-

metry. Kromě toho jsou všechny domky pravidelně posuzovány pří-

slušnými specialisty z technických a zdravotních výzkumných ústavů, 

z vysokých škol a mimo to i nahodile vybranou laickou veřejností.

VIVA – výzkumný park Baumit

Vše pro zdravé 
a šetrné bydlení

První výsledky jsou tu!

Po více než dvou letech nepřetržitých měření se již dá fundovaně od-

povědět na řadu otázek, jak je shrnul například jeden z více než 200 

laických účastníků tohoto projektu: „Kdo by si byl pomyslel, že v kaž-

dém z těch domů se bude člověk cítit tak odlišně – jinak to tam voní, 

někde i páchne, je tam jiný hluk, někde se cítím pohodlně a uvolněně, 

jinde zase napjatě, a přitom nevím proč.“ 

Graf: Teplota v interiéru při venkovní teplotě 36 °C

Z čeho tedy stavět zdravý dům a čím vytvářet a udržovat zdravé 

a příznivé vnitřní klima?

Pro přirozenou regulaci teploty a vlhkosti ve vnitřním prostředí jsou nej-

vhodnější masivní stěny z cihlového zdiva a omítek.

Před elektrosmogem nejlépe ochrání omítané železobetonové stěny.

Vedle tepelně-vlhkostních parametrů nejlépe podporují akustickou po-

hodu vnitřního prostředí zejména stěny z masivního dřeva.

Přirozenou a vždy funkční ochranu před chladem a před letním pře-

hříváním nejlépe vytvoří mohutná tepelná izolace situovaná na vnější 

straně obvodových stěn.

Pro dlouhodobé udržení pocitově nejpříznivější povrchové teplo-

ty vnitřních stěn a tlumení teplotních výkyvů při letním oslunění či při 

zimním výpadku dodávek energie nejlépe posloužilo 25cm cihlové 

zdivo s  kontaktním zateplením na vnější straně, těsně za ním pak 

masivní dřevostavba a teprve poté zdivo z 50cm cihel s integrovanou 

tepelnou izolací a  stejným tepelněizolačním výkonem (součinitelem 

prostupu tepla U), u něhož nemohla být při kolísání teplot tak dobře 

využívána jeho tepelná kapacita. Stavby s rámovými a sendvičovými 

obvodovými konstrukcemi (se sádrokartonovými a dalšími deskami) 

byly hodnoceny nejméně příznivě.

Na vlhkost, množství nezdravých iontů, obsah nežádoucích pachů 

a dalších škodlivin v interiéru měl velký vliv druh vnitřních omítek, a to 

více než jejich tloušťka. Omítky s  vyšším obsahem vápna či sádry 

mnohem lépe regulovaly vlhkost a vytvářely na svém povrchu menší 

elektrostatický náboj. Jako nejvíce funkční se ukázaly tloušťky těchto 

omítek v rozmezí od 1,5 do 2 cm. Pachy spojené s použitými stavební-

mi technologiemi vymizely u staveb s cihelnými stěnami po několika 

měsících a nedlouho poté i v železobetonových stavbách. Po více než 

17 měsících byly jako nežádoucí pociťovány u staveb se sendvičový-

mi konstrukcemi ze sádrokartonu. V  masivních dřevostavbách byly 

i po 2 letech cítit typické „dřevěné“ terpeny, přičemž tento fakt byl nej-

častěji přijímán jako spíše pozitivní, očekávatelný, a dokonce i žádou-

cí. Obsah těkavých látek (VOC) byl po dvou letech ve všech objektech 

(vyjma již zmiňovaných masivních dřevostaveb) nepatrný a vždy hlu-

boko pod hygienickými limity.

Obvodová stěna
Teplota 
vzduchu

[°C]

Teplota 
povrchu

[°C]

Součinitel 
U [W/
(m2·K)]

Cihla 25 cm nezateplená 4 1 0,15

Dřevostavba – sendvič 11 7 0,15

Cihla 50 cm s integrovanou TI 13 12 0,15

Dřevostavba – masiv 13 13 0,15

Cihla 25 cm se zateplením 15 15 0,15

Beton se zateplením 17 17 0,15

Tabulka: Teplotní poměry v interiéru při 48h výpadku energie a vnější teplotě -12 °C

Co se dá očekávat dál?

Stav konstrukcí a  dosažené výsledky umožňují pokračování těchto 

testů v plném rozsahu a nabízí se i jejich rozšíření o další simulované 

situace a  o  nově vyvíjené materiály. Ověřen má být vliv dodatečně 

zřízeného zateplení na starší a tradiční stavební konstrukce, testována 

bude účinnost nových omítek pohlcujících zvuk a stěrek regulujících 

obsah iontů apod. O výsledcích Vás budeme rádi informovat.

Graf: Teploty v interiéru při 48h výpadku energie (leden)
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firmy
Ze života

Když se tak jednou sejde parta pracantů z logistiky... Kozovazy, leden 2018

Trénink trenérů. Wopfing, listopad 2017

Za námi největší výrobna suchých směsí na světě, 700.000 tun ročně. Ztrácíme se. Wopfing, srpen 2018

Most přes rozbouřeného kolegu. Zaječí, červen 2018 Život je hořký. Bohudík. Pustevny, květen 2017

Valašské (d)ra(n)dění... modré Beskydy, Valaška, květen 2017

Společně jsme zase vítězové! Waldegg, listopad 2017

Přijela k nám kontrola z Rakouska!  ICE Bar Praha, leden 2018

… už taky nejsme nejmladší!

Zdraví je jen jedno. Pro každého.
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zákazníky
S našimi milými

Radostné pozice před první nakládačkou od Izomatu. Průhonice, květen 2017

Jdu takhle okolo hospody a... Že by Baumiťák?

A zase slavíme 25 let, tentokrát s MPL Trading. Zvole pod Pernštejnem, červen 2018

In vino veritas. A do dna! Zaječí, březen 2018

Dobíjíme baterky, kde jinde než v Rakousku! 

Baumit rodina na stopě dona Corleona. Palermo, září 2017

Na západním konci pevninské Evropy. Cabo Da Roca, září 2018

Když ji miluješ, tak ji nesundáš. Ramsau, březen 2018
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Pravda je, že Ty už bys teď nemusel dě-

lat obchod, mohl by ses nechat najímat 

jako kreativec!

Živit se tím by mě asi nebavilo. Ale rád s tím 

někomu pomůžu, poradím. Už mi mnoho li-

dí říkalo, ať si tu techniku nechám patentovat 

a ať takové stoly vyrábím jako na běžícím pá-

se, ale ne.

Jaké další projekty máš teď v plánu?

Ještě bych chtěl tady nad vinným sklepem po-

stavit pěkný penzion, kde bychom opět chtě-

li mít kombinaci kamene a dřeva, kamenný 

obklad a určitě zase CreativTop, abychom měli 

všude jednotný styl.

Tak to nás těší! Každopádně tohle není jediný Tvůj zcela unikát-

ní projekt ve spojení s materiály Baumit.

Máš asi na mysli HardTop. Měli jsme tehdy rozumného investora, který vě-

děl, co chce. Chtěl zateplit fasádu deskami open reflectair v tloušťce 26 

cm, ale nechtěl jako povrchovou úpravu standardní omítku, chtěl, aby po-

vrch vypadal jako dřevo, dřevěný obklad, fládrování proto odmítnul. Obkla-

dy s CreativTopem udělat lze, ale on chtěl opravdu naprosto realistický vý-

sledek. A jelikož jsem, jak říkáš, obchodním zástupcem Baumitu, tak sleduji 

i Váš vývoj a všimnul jsem si, že v Rakousku by vhodný produkt měli. No a 

ten materiál se sem nakonec podařilo dostat. 

Jak to pak probíhalo?

Předně bych vyzvednul právě investora, který byl ochotný zariskovat. Vě-

děl, že jsme s tímto materiálem nikdy nepracovali, že nebyl použit nikde 

v celé republice, v té době snad nebyl komplexně odzkoušen ani v Ra-

kousku, tam se prováděly samé rovné a větší plochy. Výsledek naší prá-

ce je krásný. Jedná se o větší rekonstrukci fasády jedné vily v Mladé Bo-

leslavi. Investor je dnes maximálně spokojený, viděl přístup Baumitu, který 

byl naprosto profesionální. Tehdy přijeli technici z Rakouska a celý první den 

tam s námi byl člověk, který o daném materiálu věděl úplně všechno, na-

učil nás perfektní věci. Byl jsem tou úrovní profesionality překvapený a po-

těšený. V jednotlivých krocích může být aplikace HardTopu poměrně složi-

tá – na vile jsme pracovali s hodně členitými povrchy, bylo tam mnoho rohů 

a volných napojení. Dokonce jsme ho i lepili na podhledy a neměli jsme jis-

totu, že nám to celé nespadne. Ale stálo to za to, výsledek je super.

To mám radost! Martine, Ty jsi dělal HardTop, pak sis udělal 

sklípek, kde sis „hrál“ se sádrokartonem a CreativTopem, nyní 

plánuješ penzion… Jsi ještě vůbec někdy ve stavebninách, kte-

ré jsi tu od píky vybudoval?

Ve stavebninách je strašně moc práce a přiznám se, že jsem je poslední 

dva roky hodně zanedbával. Té vedlejší práce jsem si naplánoval tolik, že 

mi dala z časového hlediska opravdu zabrat. Rozhodně musím poděkovat 

svému týmu ve stavebninách, že to beze mě zvládnul. 

Plánuješ ještě nějaké další projekty, u kterých bychom chtě-

li být?

to nějaký umí, tak za to chce takové peníze, že už se jedná v podsta-

tě o nerozumnou investici. Přemýšlel jsem, jak by se to dalo udělat, a je-

likož ovládáme techniku fládrování s CreativTopem a taky umíme pracovat 

se sádrokartonem, z něhož dnes vyrobíš všechno, napadlo mě, že by ne-

bylo od věci udělat to celé ze sádrokartonu, natáhnout na něj omítku Crea-

tivTop a udělat to celé hezky „do stara“. No a ono to jde!

Omítka na sádrokartonu není sama o sobě ničím zvláštním, ale 

ty jsi ji použil i na vodorovné plochy, na nábytek, na rámy dve-

ří apod. Prozradíš nám, jakou technikou jsi docílil toho, aby to 

fungovalo?

To už je v podstatě mé know-how, ale rád Ti to řeknu. Na těch svislých plo-

chách, které nejsou příliš namáhané, se postupuje stejně, jako kdybychom 

omítku aplikovali klasicky na stěnu. V případě vodorovných ploch jako de-

sek stolu je omítka ještě ošetřena hodně hustou akrylátovou disperzí, aby 

byla odolná proti poškrábání – jedná se disperzi, která se běžně používá 

na kamenné koberce do interiéru, pro docílení úplně hladkého povrchu.

Řekla bych, že všichni včetně Tebe jsou s výsledkem nadmí-

ru spokojení. Byl úplně první projekt takového druhu s Crea-

tivem? Riskoval jsi, nebo jsi šel na jistotu?

Použití CreativTopu na sádrokartonové desky, jak v interiéru, tak v exteri-

éru, v takových tvarech, to bylo úplně poprvé. Jinak ale CreativTop na fa-

sádách používáme poměrně často. Fládrování i další techniky.

Dělá se s tou omítkou dobře?

Jelikož je to kreativní práce a každý výsledek je jiný, nedá se to pokazit, 

takže se s tím dělá dobře. Leda že by si investor vybral špatného kreativce.

Právě se nacházíme ve vinném 

sklípku U Stebenky, který v pod-

statě vlastnoručně postavil Martin 

Šikola, podnikatel z Turnovska, kterému 

se interně v Baumitu přezdívá „obchodní 

zástupce Baumitu bez nároku na plat 

a služební vůz“. Je to tak, Martine? 

Ještě Ti tam chybí telefon. Ale jestli mi ho chce-

te dát…?

Pravda, také bez nároku na služební telefon. Martine, snad 

všichni kolem Tebe vědí, že jsi podnikavý, a tvořivý člověk, tak-

že mě v podstatě nepřekvapuje, co jsi tu vytvořil. Nicméně, jak 

Tě napadlo postavit si zrovna vinný sklípek?

Jednoduše, když máš ráda víno, tak Tě prostě napadne postavit si vinný 

sklep! Je to sen každého vinaře. Ty máš taky ráda víno, nesníš o tom?

Já vím, že můžu kdykoli zavítat sem! Ale teď k jádru věci – co je 

tady na tom sklepě tak unikátní?

V podstatě už to, že jsem si postavil vinný sklep v Českém ráji, je celkem 

nezvyklé. Víno si sem vozím až z vinařství Šabata v Zaječí.

Kdy jsi vlastně začal sklípek tvořit? A je pravda, že jsi ho oprav-

du postavil holýma rukama, sám?

Začal jsem před dvěma lety na podzim. Vymyslel jsem si to já a každý den 

jsem tu pracoval, ale měl jsem tu ještě dva nebo tři pomocníky. Dalo to rok 

a půl intenzivní práce. Dnes už se tady odpočívá. 

Ano, odpočívá se tady u krásných, dřevěných stolů a lavic, 

alespoň na oko. Čímž jsme se právě dostali k jednomu z těch 

unikátních znaků. 

Ano, všechno je tu na oko ze dřeva a všechno je to z baumiťácké omítky. 

V prvopočátku jsme měli představu, že bychom chtěli mít vše ze dřeva, ale 

z rustikálního. A dnešní truhláři mají s těmi staršími technologiemi vlastně 

problém. Pokud to není z lamina a má to být taková ta pěkná, stará prá-

ce, tak už se jim do toho nechce, nebo to možná ani neumějí. A když už 

Kreativně
 s Creativem

Rozhodně jich s vámi mám spoustu vymyšlených, ale zatím nechci nic pro-

zrazovat.

Když už jsme u těch stavebnin – na první pohled je vidět, že 

s přehledem převládající barva je venku i uvnitř červená, je vi-

dět, že máš značku Baumit rád, máš ji dokonce i teď na tričku ve 

spojení s logem Stavebnin Turnov. S Baumitem spolupracuješ 

už hodně dlouho. Co Tě na tom baví?

Já jsem začínal se suchou stavbu, se sádrokartonem, fasády jsem prodával 

přes jednu realizační firmu. Poté jsem přemýšlel, co dál, a zkusil jsem jinou 

značku, ostatně tenkrát jsem Baumit ještě pořádně neznal. Po přibližně dvou 

letech jsem začal hledat vyšší kvalitu a silného partnera a rozhlížel jsem se po 

trhu. Já se vždycky dívám na to, aby šlo spíše o firmu rodinného charakteru, 

ne nějaký řetězec „no name manažerů“. V tu chvíli se jeden můj dobrý přítel 

stal obchodním zástupcem u Baumitu, přišel ke mně s nabídkou spoluprá-

ce a byla ruka v rukávě. Byznys musí být trochu legrace a mě to s Vámi baví.

To mám radost! Na závěr – jak víš, Baumit každý druhý rok pořá-

dá soutěž Fasáda roku. Hodláš se i v příštím roce zúčastnit?

Ano, hodlám. Chtěl bych přihlásit právě vilu v Mladé Boleslavi a přemýšle-

li jsme, že bychom mohli přihlásit i sklípek, do kategorie Novostavba neby-

tového objektu, to by mohl teoreticky tenhle prostor splňovat. Byl by to ta-

kový unikát, vinný sklípek mezi těmi všemi kancelářskými budovami. 

Krásně jsme se obloukem dostali zpátky k vile i sklípku. Kdyby 

existovala divácká cena, mohl by sis být jistý mým hlasem. Budu 

Ti držet palce. Díky za rozhovor!

I já děkuji.

Pana Martina Šikolu vyzpovídala Mgr. Marie Šindelářová, 

vedoucí zákaznického centra.



Společnost Baumit, spol. s r. o., slaví v letošním roce 25 let úspěšné-

ho působení na českém trhu. Celé čtvrtstoletí nabízí na českém 

trhu prvotřídní a špičkové výrobky z oblasti stavebních materiálů. 

Cestu za úspěchem této značky, která má mnoho zajímavých milníků, si 

připomněli zaměstnanci a klienti společnosti na nedávné narozeninové 

Oslavě barev v pražském Fóru Karlín.

V sále karlínského Fóra se sešlo více než tisíc hostů, kteří stáli a dodnes 

stojí za dlouholetým úspěšným působením značky Baumit na české trhu. 

Během slavnostního večera si všichni zúčastnění včetně mnoha gratulan-

tů připomněli významné okamžiky, které dosud společnost Baumit na 

českém trhu provázely. Večer moderoval úžasný Libor Bouček a na pó-

diu se představili Pyroterra s originální světelnou show, akustické trio The 

Stringz a skvělí MIG 21.

Oslavili jsme spolu
25 let na českém trhu
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Zdravé bydlení 2.0
Zdraví je jen jedno. Pro každého!

Nápady s budoucností.

Přijďte na odbornou konferenci vzdělávacího programu Baumit Akademie 
ve Vašem regionu a získejte přehled o novinkách v  oblasti stavebních 
materiálů a moderního projektování.

Mohou ovlivňovat stavební materiály lidské zdraví?
Zaostřeno na:  Zateplení / Stavební konstrukce / Vnitřní omítkové systémy

Moderní projektování s BIM v praxi

Představení soutěže Fasáda roku 2019 a Life Challenge
Galerie evropských fasád a vítězné projekty.

Poučte se z chyb druhých
Chybné realizace fasád, vnitřních omítek a potěrů.

Jak vybrat vhodnou povrchovou úpravu fasády?
Funkční řešení, krásné fasády.

Kreativní techniky
Co jste na fasádu ještě nenavrhovali, ale mohli byste.

Panelová diskuze s odborníky
Téma Zdravé bydlení a Vaše dotazy!

Přednášející:  Ing. Tomáš Korecký, Ph. D., Ing. Petr Lorenc, Ing. Jakub Moc, Ing. Václav Nevšímal, 
Ing. Jaromír Žumár, Ph.D.

Přihlaste se co nejdříve na www.BaumitAkademie.cz, kapacita přednáškových sálů je omezena.
Účast na konferenci je bezplatná.
Baumit Akademie je součástí programu celoživotního vzdělávání členů ČKA (2 body) a ČKAIT (1 bod).

Další informace na tel. 326 900 400 nebo e-mailu BaumitAkademie@baumit.cz

MÍSTA A TERMÍNY: 

České Budějovice 15. 1. 2019
Clarion Congress Hotel 
Pražská třída 2306/14

Praha 17. 1. 2019
ČVUT, Fakulta architektury 
Thákurova 9, Praha 6

Brno 24. 1. 2019
Orea Hotel Voroněž 
Křížkovského 47,  Brno

Ostrava 22. 1. 2019
Clarion Congress Hotel 
Zkrácená 2703

Pardubice 29. 1. 2019
OC Palác Pardubice 
Masarykovo náměstí 2799 

Plzeň 31. 1. 2019 
PRIMAVERA Hotel & Congress centre 
Nepomucká 1058/128

Liberec  5. 2. 2019
Technická univerzita v Liberci 
Studentská 1402/2

Praha 7. 2. 2019 
Národní technická knihovna 
Technická 6 / 2710, Praha 6

Baumit Akademie je unikátní program vzdělávání zahrnu-
jící jednak soubor odborných krajských konferencí s ak-
tuálními tématy, které jsou určeny pro investory, projek-
tanty, architekty a odborníky ze stavební praxe, jednak 
řadu dalších regionálních seminářů, které jsou určeny 
pro zpracovatele stavebních materiálů. Jedná se mimo ji-
né o skvělou příležitost pro setkání profesionálů, výměnu 
nejnovějších poznatků a konzultaci svých vlastních zku-
šeností s předními odborníky z oboru.

Konference Baumit Akademie 2018 jsme letos představili pod názvem: 
Zdravé bydlení. Konaly se  jako tradičně v 6 krajských městech a v  Praze 
ve dvou termínech.

Naši odborní garanti Vám odpověděli na otázky nejen v těchto oblastech:

•	 Ovlivňují stavební konstrukce kvalitu našeho zdraví?

•	 Mohou digitální nástroje zvýšit efektivitu projektování a výstavbu?

•	 Rychle, bezpečně a spolehlivě, aneb Na co pamatovat při nákupu 
zateplovacího systému?

•	 Ovlivňuje skladba obvodových konstrukcí kvalitu života uvnitř bu-
dovy?

•	 Jak vrátit krásu starým a vlhkým budovám?

•	 Jak se změnil stavební trh za posledních 25 let?

Konferencí Baumit Akademie se letos zúčastnilo přes 1 000 především 
projektantů a architektů, investorů a dalších odborníků ze stavební praxe.

Rádi bychom Vás pozvali na další ročník odborné konference 
vzdělávacího programu Baumit Akademie, která se ponese v du-
chu Zdravé bydlení 2.0.

Baumit 
Akademie
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za skvělou 
spolupráci 

a partnerství.

nápadů s budoucností.


