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Vážení příznivci Baumitu,
stávající i budoucí.
Dostává se Vám do rukou nové vydání
Baumit Magazínu, který je zastavením v běhu
dní a ohlédnutím za vším, co se letos stalo.

A že toho není málo. Rok jsme zahájili představením tří pilířů zdravého bydlení, které určily
koncepci nového ceníku i katalogů, zohlednili jsme je při přípravě série osmi konferencí pro
odbornou veřejnost Baumit Akademie „Zdravé bydlení 2.0.“ a promítli je do prezentace na
výstavách Infotherma, For Pasiv a Stavba a zahrada. Po svižném úvodu následovaly další
aktivity – galavečer Fasáda roku v pražském centru Cubex a kampaň „Otevřené hlavy ví...“
na podporu unikátního systému Baumit open. V létě jsme se mohli setkávat na hudebním
festivalu České Hrady nebo na dalších výstavách – Zemi živitelce a For Archu.
Největší prostor v magazínu, který právě držíte v ruce, je věnován soutěži Fasáda roku,
jejímu poslání, vzniku, historii i budoucnosti. Je pro to ta nejvhodnější chvíle, soutěž těch
nejkrásnějších fasád, kterou tvoříme společně, je právě plnoletá. Její síla a význam vynikne
při pohledu na všech osmnáct ročníků najednou. Podívejte se na vítězné fasády od roku
2000 a popřejme soutěži dalších úspěšných 18 let.
Často přemýšlím o tom, co nás pohání kupředu a nedopřeje oddechu. Je to zcela jistě
přesvědčení, že svým snažením přispíváme k zdravému a krásnému zítřku nás i budoucích generací. Energií nás nabíjí také ocenění odborné veřejnosti, jako je zlatá Známka
kvality 2019 pro omítkový systém Baumit Klima nebo ocenění v soutěži Nejlepší výrobce
stavebnin.
Čas tak letí, jen odložíme pera, ještě horké výtisky odešleme k Vám a je tu další rok.
Těšíme se na vše, co Vám i nám přinese.
Za redakční tým Baumit Magazínu
Martin Sochor, vedoucí marketingu Baumit
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pilíře
3
zdravého bydlení

Téma zdravého bydlení je bezpochyby
tématem, které se týká každého z nás. Pokud
si uvědomíme, že v průměru 90 % našeho
času trávíme v interiéru, ať už doma, ve škole
či v kanceláři, je kvalita vnitřního prostředí pro
naše zdraví zcela zásadní.

N

aše společnost je v oblasti zdravého bydlení významným inovátorem a průkopníkem. Rozsáhlé množství naměřených dat
a poznatků získaných v jedinečném výzkumném centru svého

druhu na světe Viva Research Park nás vedly k formulaci základních
pilířů pro dosažení optimální úrovně zdravého bydlení – Zateplení především, Na hmotnosti záleží a Zdravé vnitřní klima.
Jednotlivé faktory, které ovlivňují vnitřní klima, lze obecně rozdělit do tří
kategorií. První kategorii reprezentují zejména fyzikální faktory, jakými jsou
teplota vzduchu i povrchů stěn, úroveň relativní vlhkosti vzduchu nebo
množství jemných prachových částic. Zdraví ovlivňují i chemické faktory,
do kterých patří například množství oxidu uhličitého, organických těkavých látek či různých rozpouštědel. A nakonec je třeba zmínit i biologické
jevy, jakými jsou plísně, bakterie nebo alergeny. Všechny výše vyjmenované faktory lze výrazně a pro naše zdraví velmi efektivně regulovat, a to
prostřednictvím vhodně zvolených stavebních materiálů.
Pojďme se podívat na provedené realizace a názory lidí, kteří se systémy Zdravého bydlení pracují.
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anketa
Viktor Dyk ml.
Instav-stavby s.r.o
Jak se Vám pracuje
s Klima omítkami?
V základním zpracování jednovrstvé
vnitřní omítky s finálním filcováním povrchu nevidíme s KlimaWhite odlišnosti
od jiných omítek. Co je z mého hlediska
příjemnou změnou je možnost snadného opravení omítek v průběhu realizace
stavby, kdy i pár dnů staré omítky opětovně oživíte a snadno dokážete opravit.
Na jakém projektu jste omítky
realizovali?

Stříkání strojní omítky Baumit Klima
na předem připravený podklad.

Omítky jsme poprvé realizovali v bytovém
domě o celkové výměře 2 900 m2.
Proč jste se pro tento typ omítek
rozhodli?
Přechod na něco nového nebo neznámého je u řemeslníků leckdy složitý.
Konzervativní přístup je nelehké změnit,
nicméně v tomto případě se to podařilo.
Jedná se sice o nové omítky s řadou
užitných vlastností, ale zpracování je
totožné s tím, co všichni omítkáři znají.
Hlavními důvody, proč jsem zvolil tyto
omítky, byla doba schnutí, zpracovatelnost a vysoká bělost povrchu po vyschnutí omítek, která snižuje náklady
na malbu.
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Stabilní ve všech oblastech

Tím se dostáváme k dalšímu pilíři, kterým je samotné vnitřní kli-

Nyní se na tři pilíře zdravého bydlení podíváme podrobněji. Prvním pi-

ma. V případě vnitřního klimatu je potřeba zajistit stabilní kom-

lířem je obálka domu, která musí budovu chránit a ve spojení s op-

fortní prostředí, které se dokáže vyrovnat s výkyvy vlhkosti, což

timálním zateplením se podílí na zajištění zdravého vnitřního klimatu,

se opět promítá do kvality vnitřního vzduchu. Tuto skutečnost

zejména tepelné pohody. Stranou nezůstává ani ekonomické hledis-

potvrzují i nedávné lékařské studie, které přesvědčivě dokazují,

ko zateplení, protože z kvalitního zateplení vyplývá i značná celoroční

že jak vysoká, tak ale i nízká relativní vlhkost mají výrazný vliv

úspora finančních prostředků za vytápění. Správně dimenzované a di-

na procesy nepříznivé lidskému zdraví. U vysoké relativní vlhkosti

fúzně otevřené zateplení znamená nejen tepelný komfort pro uživatele,

dochází v interiéru k tvorbě a růstu plísní, hub, roztočů, zároveň

ale také výslednou optimální vlhkost vnitřního prostředí v domě. Ta je

v takovém prostředí snadněji spolupůsobí některé chemické lát-

důležitá, kromě tepelného komfortu, také z hlediska možného rizika

ky. Že vysoká vlhkost škodí, je všeobecné známé, málokdo ale

tvorby plísní v interiéru, které se díky vyšší povrchové teplotě stěn vý-

ví, že i prostředí s nízkou relativní vlhkostí má rovněž neblahé

razně zmenšuje. Zateplení fasády tak přímo ovlivňuje vnitřní mikroklima

účinky na lidské zdraví. V této souvislosti se hovoří o syndromu

prospěšné našemu zdraví.

suchého prostředí, kdy v obytných prostorách s relativní vlhkostí
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Marcel RÝDLO
MR STAVBY s.r.o.
Jak se Vám pracuje
s Klima omítkami?
Práce s omítkami Klima je ideální.
Zpracovatelnost těchto omítek měla delší
dobu tuhnutí, díky tomu se nám s nimi
lépe a pružněji pracovalo. Konkrétně
KlimaWhite, kterou jsme nyní realizovali
Stahování povrchu omítky hliníkovou H-latí do
roviny. Zavadnutý povrch omítky se následně
seřízne trapézovou latí nebo nerezovou špachtlí.

Po zatuhnutí se povrch navlhčí a houbovým
hladítkem rozfilcuje. Po zaschnutí se opět
houbovým či molitanovým hladítkem vytvoří finální
štuková struktura.

na jedné z našich staveb, si omítkáři velmi
pochvalovali. Výsledný efekt se dostavil
v několika úrovních. Pro investora je to
omítka s krásným štukovým povrchem
a super užitnými vlastnostmi, pro nás je
důležité rychlé zpracování a bezproblémové předání díla. My i náš klient jsme
maximálně spokojeni!
Na jakém projektu jste omítky
realizovali?
Realizace proběhla v rodinném domě
v obci Sendraž.
Proč jste se pro tento typ omítek
rozhodli?
Realizujeme všechny druhy omítek
a konkrétně zde se majitelé rozhodli
pro Klima omítku z důvodu vlastností
materiálu, kterými jsou regulace vlhkosti
v domě a návrat k tradičním přírodním

Pro hladký povrch se nerezovým hladítkem aplikuje
vyhlazovací stěrka KlimaFino. V tomto případě se
omítka nefilcuje, pouze strhne do roviny.

Na vyzrálý povrch Klima omítek či stěrek se aplikuje
paropropustná barva KlimaColor.

materiálům, se kterými pracovali i generace našich předků.

pod hranicí 20 % hrozí obyvatelům až třikrát vyšší riziko nákazy

nější, v oblasti zdravého bydlení je to obdobné – difuzně otevře-

chřipkovým virem. Příliš suché klima totiž narušuje sliznice, které

ný fasádní a zateplovací systém, stavivo s akumulačními schop-

jsou pro choroboplodné zárodky snadným vstupem do organis-

nostmi a kvalitní omítkový systém tvoří za všech okolností stabilní

mu. Nízká vlhkost prostředí také dráždí oční sliznici, není příznivá

výsledek. Zdraví máme totiž jen jedno a vnitřní prostředí domů,

pro alergiky a astmatiky, způsobuje uvolňování ozónu a zvyšu-

ve kterých žijeme, se na něm vždy podepisuje, ať už pozitivně nebo

je prašnost. Klíčem ke zdravému vnitřnímu klimatu je tedy výběr

negativně. A jen na nás a na naší volbě záleží, v jakém prostředí

vhodné a spolehlivé vnitřní omítky – tyto požadavky beze zbytku

budeme bydlet.

splňují omítky z řady Baumit Klima.
Posledním pilířem ke zdravému bydlení je hmota, která se nachází

Z výzkumu do praxe

mezi fasádou a vnitřní omítkou – jde o kvalitní stavební materiál.

Společnost Baumit již několik let zkoumá vliv stavebních mate

Zde je třeba vědět, že na zdravé prostředí mají výrazný vliv akumu-

riálů na kvalitu vnitřního prostředí v rámci vědeckého výzkumného

lační schopnosti použitého staviva. Použijeme-li příměr z oblasti

projektu Viva Park. Zde porovnává 12 domů různých stavebních

statiky, kde platí, že konstrukce opírající se o tři body je nejstabil-

konstrukcí. Naměřené hodnoty jsou následně analyzovány nezá-
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Mojmír šmuk
ManStav CZ s.r.o.
Jak se Vám pracuje s Klima
omítkami?
Co se týká práce s Klima omítkami,
tak se nám s nimi pracuje velice dobře.
Na jakém projektu jste omítky
realizovali?
Zmíněnou Klima omítku jsme aplikovali
v novostavbě rodinného domu
v Předboji.
Proč jste se pro tento typ
omítek rozhodli?
My jsme realizační firma, nejsme
architekti, kteří navrhují materiály, proto
výběr materiálu a druh omítky je pro
nás téměř vždy jasně daný. V tomto
případě majitel chtěl materiál, který
bude splňovat požadavky moderního

Mimořádný úspěch

bydlení (tzn. cihlu při zdění, způsob

Dne 9. září 2019 proběhlo udělování ocenění v soutěži Známka kvality VÝROBEK –

zateplení, na to navazující vnitřní

TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2019.

omítky). I výrobci už dnes doporučují

Toto ocenění organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého

následný postup a materiál. A tak jsme

nadačního programu Česká stavební akademie ve spolupráci s těmito institucemi:

se dostali na stavbě z původní sádrové

Asociace inovačního podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

omítky s hladkým povrchem na Klima

činných ve výstavbě, České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební, Český svaz

omítky, které se jako finální úprava filcují

stavebních inženýrů, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz

– to znamená, že na povrchu zůstane

podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu a Odborná rada pro BIM.

jemný kamínek, který má vzhled

Máme velkou radost, že zlatou Známku kvality pro výrobek – technologii pro stavitelství

jemného štuku.

a architekturu 2019 získal systém omítek Baumit Klima.

vislými institucemi, jako jsou Institut pro stavební biologii a ekologii,

na strojní aplikaci vnitřní vápenné omítky Baumit Klima pro

Univerzita aplikovaných věd Burgenland, Rakouská agentura pro

všechny stavebníky, kteří ještě nemají vnitřní omítky ve své

zdraví a výživu a Lékařská univerzita Vídeň. Jedním z výsledků in-

novostavbě.

tenzivního výzkumu jsou právě omítky Baumit Klima, které díky svému složení a mikroporézní struktuře mohou pojmout velké množství

Na workshopu v dubnu jsme třiceti zájemcům prakticky ukáza-

vzdušné vlhkosti a následně ji při nízké relativní vlhkosti vzduchu rov-

li, kde a čím ošetřit podklad před aplikací omítky, strojní aplikaci

noměrně uvolňovat do interiéru. Vnitřní omítka se tak stává účinným

vápenné omítky na stěnu, stahování a rovnání, finální úpravu fil-

regulátorem vlhkosti ve vnitřním prostředí. Zdravému prostředí také

cováním. Vysvětlili jsme též, co udělat s drážkami elektroinstalace

napomáhá vyšší pH těchto omítek, které takřka eliminují vznik plísní.

a rozvodů vody či odpadů, jak řešit přechody různých povrchů (beton, cihla, pórobeton) nebo osazení rohových lišt na špalety oken.

Názorně a podrobně
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Není nad osobní zkušenost. Ve spolupráci s Pavlem Tesárkem,

Na záznam celého workshopu se můžete podívat na

majitelem portálu svepomoci.cz, proběhl workshop zaměřený

www.youtube.com/user/BaumitCZ
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Baumit Akademie
„Zdravé bydlení 2.0“
Tři pilíře Zdravého bydlení
s posouzením vlivu stavebních
materiálů na lidské zdraví se staly
hlavním tématem letošních konferencí
Baumit Akademie. Pro vice než
tisícovku projektantů, architektů
a odborníků ze stavební praxe
nabídla Baumit Akademie možnost
získat nové zkušenosti v rámci
odborných přednášek během
osmi krajských konferencí. Vedle
přehledu o aktuálních inovacích
v oblasti stavebnictví získal každý
účastník této akademie rovněž body
do celoživotního vzdělávání členů
ČKAIT a ČKA.

Ostrava, hotel Imperial

Praha, Národní technická knihovna

Praha, ČVUT, Fakulta architektury

Prezentér funkce Klima omítek
Abychom přiblížili funkci Klima omítek odborné i laické
veřejnosti, připravili jsme demonstraci jejich funkce v „akváriu“,
prezentačním stojanu, který simuluje laboratorní podmínky.
Na dvou vahách porovnáváme množství (váhu) vodních
par adsorbovaných vzorky Klima omítky a standardní
vápenocementové omítky. Sloupec vody v odměrných
válcích pak symbolizuje množství vody pojaté 25 m2 omítek.
„Akvárium“ vzbuzovalo velký zájem během konferencí Baumit
Akademie i na všech letošních výstavách.
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ročníků
inspirace
i poctivého
řemesla
Prestižní soutěž Fasáda roku dospěla do plnoletosti a my
bychom rádi tohoto výročí využili k malé retrospektivě
a připoměli Vám klíčové momenty uplynulých ročníků
velmi úspěšného projektu naší společnosti.

Vítězný objekt soutěže Baumit Life Challenge 2018
v kategorii Nebytový objekt. Centrum pro
handicapované studenty se studentským klubem
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Autorem projektu je Ing. arch. Jan Dvořák,
Atelier Dvořák architekti.
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a následujících stránkách Vás provedeme důležitými momenty
soutěže a představíme Vám vítězné projekty minulých ročníků,
mimo to jsme oslovili tři důležité aktéry, kteří jsou ze soutěží

Fasáda roku bytostně spjati. Zazní zde slova Ing. Pavla Meda, generálního ředitele společnosti Baumit, prof. Ing. arch. Michala Kohouta sou-

časného předsedy poroty a prof. Ing. Miloslava Pavlíka, CSc., předsedy
poroty předcházejích let.
Osmnáctileté narozeniny jsou důležitým bodem na časové úsečce života
každého člověka a mimo jiné jsou stvrzením toho, že daný jedinec dosáhl
plnoletosti a nic mu nebrání svobodně a úspěšně naložit se svým životem. To, co platí pro život člověka, platí v jistém smyslu i pro tak významný projekt, jako je soutěž Fasáda roku. Abychom si mohli plně uvědomit
význam a důležitost této soutěže, je třeba připomenout význam a funkci
fasády pro dům i urbanismus jako takový. Fasáda je na jedné straně
striktně stavebně technický prvek s normativně vymezenými vlastnostmi
a funkcemi, ale na straně druhé se výraznou měrou podílí na estetickém
vyznění celé stavby – jinými slovy fasáda vyjadřuje emoce. A to natolik
výrazně, že fasády v tomto směru disponují přesahem až do společenské oblasti. Nebojíme se tvrdit, že fakt, zda se nám v dané lokalitě líbí
či ne a zda se nám tam dobře žije, může z velké části ovlivnit i kvalitně
a zajímavě provedená fasáda. V Baumitu si ovšem uvědomujeme, že
emoční vyznění fasády musí být trvalé, a že musí být podepřeno kvalitním materiálem odolávajícím zubu času i poctivě provedeným řemeslným zpracováním. Soutěž Fasáda roku se tak stala pomyslným měřítkem kvality fasád, které nastavuje etalon na vysokou úroveň, což zároveň
pozitivně ovlivňuje i kvalitu fasádních realizací obecně. Je potěšující, že
Fasáda roku má i přesah mimo hranice naší republiky, protože vítězné
soutěžní projekty jsou automaticky nominovány do mezinárodní soutěže
o nejhezčí fasádu Life Challenge 66. Jsme hrdí na to, že v soutěži evropského významu, jakou Life Challenge 66 nepochybně je, zasedne v porotě za Českou republiku Ing. arch. Richard Černý. A to je další důkaz
smysluplnosti a životaschopnosti soutěže Fasáda roku. A nám nezbývá
než popřát soutěži Fasáda roku do budoucnosti mnoho dalších úspěšných a inspirativních ročníků a věříme, že Baumit tak bude dál přispívat
ke kultivaci stavebního prostředí nejenom v naší zemi. Nepochybujeme
o tom, že budou i pro budoucnost platit slova generálního ředitele společnosti Baumit Ing. Pavla Meda o tom že každý ročník Fasády roku byl
něčím výjimečný.

2019 magazín pro partnery & přátele
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„Slavnostní vyhlášení
soutěže Fasáda roku je
vždy velká událost…
Ing. PavEL Med
generální ředitel společnosti Baumit

...a krásné setkání lidí sympatizujících s naší značkou, našich
obchodních přátel.“ To byla první slova generálního ředitele
společnosti Baumit, pana Ing. Pavla Meda, kterými jsme
zahájili rozhovor o nápadu, prvních ročnících soutěže, porotě
a mnohém dalším.

Co Vás přivedlo k nápadu uspořádat

znamným způsobem se podílí na vytváření

skupiny ABBA a Boney M. V letošním roce

soutěž Fasáda roku?

externího prostředí, zásadním způsobem de-

jsme naopak pozornost zaměřili do budouc-

Nejsem jediným otcem této myšlenky.

finuje charakter stavebního díla a je – na roz-

nosti a výsledky soutěže vyhlásili v ultramo-

Nápad vyhlásit soutěž Fasáda roku vznikl

díl od mnoha jiných stavebních konstrukcí –

derních prostorách centra Cubex s využitím

v inspirativním prostředí zámecké restaurace

schopna vyvolávat v lidech emoce. Fasádou

multimediální techniky.

v Brandýse nad Labem, kde jsme s kolegy

lze významně ovlivnit či dokonce změnit cel-

a naším marketingovým poradcem disku-

kové vyznění stavebního díla.

Jak pracuje porota?

tovali o značce Baumit, jejích vlastnostech,

Snažíme se proto pomocí naší soutěže

Velmi zodpovědně a nezávisle. V prvních

hodnotách a také o její jedinečnosti. Napadlo

odbornou i laickou veřejnost upozorňovat

třech ročnících jsem byl také já členem poro-

nás uspořádat oborovou soutěž, která by

na výjimečné příklady návrhů a realizací

ty Fasády roku, a to především proto, abych

byla zaměřena na hlavní produktové skupi-

fasád, neboť mohou být inspirací pro ná-

se mohl aktivně podílet na formování pravidel

ny naší společnosti. V diskuzi jsme postup-

sledníky. Fasády jsou posuzovány porotou

soutěže a způsobu hodnocení. Vnímal jsem,

ně upřesňovali cíle, rámec, podmínky, okruh

z hlediska estetiky, funkčnosti, technického

že členství a práce v porotě bylo od počát-

možných účastníků – a pak vyhlásili první

návrhu i řemeslného zvládnutí. Přesvědčil

ku prestižní záležitostí. Přál jsem si však, aby

ročník Fasády roku.

jsem se mnohokrát o tom, že všichni při-

porota nebyla uzavřenou skupinou, ale aby

hlašovatelé jsou zcela přirozeně velmi sou-

se její členové postupně obměňovali. Proto

Jak zpětně vzpomínáte na uplynulé

těživí. Všichni chtějí vyhrát, všichni sledují

jsem kdysi porotu jako první opustil a tím na-

ročníky soutěže?

konkurenční práce, užší nominace, napja-

startoval proces obměny. Noví porotci přiná-

Každý ročník Fasády roku byl něčím výjimeč-

tě očekávají vyhlášení výsledků. Případné

šejí nové pohledy, názory a impulzy.

ný. I dnes si dokážu vzpomenout na mno-

ocenění je pak vnímáno velmi prestižně a je

ho konkrétních okamžiků, které mi utkvěly

mimo jiné vyjádřením vysokého respektu

Sledujete soutěž intenzivně dnes?

v paměti. Všechny ročníky však spojují výji-

vůči práci poroty.

Samozřejmě mne soutěžitelé a jejich přihlášené práce velmi zajímají, na zasedání poroty

mečné společné prožitky, nadšení a emoce
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vítězů, milá setkání s přáteli, báječná atmo-

Kde nejčastěji probíhá slavnostní

a výsledky netrpělivě čekám. Jako vyhlašo-

sféra i skvělý pocit z naplněného večera.

vyhlášení? Jaký je rámec?

vatelé soutěže se snažíme důsledně dbát

Dodnes nemohu zapomenout na první vy-

Rámec a umístění slavnostního galaveče-

o to, aby hodnocení přihlášených prací bylo

hlášení výsledků Fasády roku na Nové scéně

ra, v jehož průběhu jsou výsledky soutěže

nezávislé, odborné a objektivní. Proto posky-

Národního divadla se skvělým doprovodným

vyhlašovány, se v průběhu let měnily. Řadu

tujeme porotě značné pravomoci a její roz-

představením Laterny Magiky Prométheus

ročníků jsme vyhlašovali ve Vinohradském

hodnutí plně respektujeme.

a ABECEDOU tehdy začínajícího Vladimíra

divadle, v Národním divadle či Karlínském

Jako vyhlašovatel soutěže máme možnost

Hrona.

hudebním divadle. Při současném 20. vý-

výjimečně ocenit i jiné fasády, než jaké vybrala

ročí působení naší společnosti na českém

odborná porota. Můžeme tak ocenit třeba jen

Jak velkým přínosem je soutěž pro

trhu jsme galavečer uspořádali v prostorách

jeden z dílčích aspektů, kreativitu architektonic-

společnost Baumit?

Průmyslového paláce v Holešovicích, kde

kého návrhu fasády, technické či technologic-

Fasáda roku je pro nás velmi dobrým nástro-

jsme pro naše hosty připravili retrospektivní

ké řešení, nebo dokonalé řemeslné zpracování.

jem komunikace se stavebními odborníky

večer ve stylu zlatých 20. let minulého století.

Tím chceme naplnit základní cíl naší soutěže,

a také prezentací postavení, kompetence

Mnoho hostů naši výzvu přijalo a k celkové-

tedy upozorňovat na výjimečné realizace fasád

a inspirativnosti značky Baumit. Slovo fa-

mu vyznění večera sami přispěli dobovými

novostaveb a rekonstrukcí, a to nejen bytových

sáda pochází z francouzského face, tvář,

kostýmy. V podobném duchu jsme pak po-

a občanských staveb, které se mohou stát in-

a skutečně vytváří individuální tvář každému

kračovali, postupně jsme vyhlásili Fasádu

spirací pro investory a které mohou poskytnout

domu. Fasáda je důležitou částí stavby, vý-

Ro(c)ku, Disco ve stylu 70. let. či hudební éru

výchozí bod pro odborné diskuze.
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Fasáda je v mnoha
ohledech kvintesencí
stavby
Fasáda je významným stavebním elementem nejenom
z hlediska technicko-fyzikálního, ale i kulturního, kdy plní
funkce reprezentační i komunikační, a hraje podstatnou roli
i v investiční a provozní ekonomice staveb.

prof. Ing. arch. Michal Kohout
předseda poroty

Důsledkem takovéto koncentrace nároků je

co nejvíce, že se pídí po novinkách v oboru

pení, že základním předpokladem kvality je

i velká pozornost, která je fasádám v průběhu

a že se chtějí o svoje zkušenosti podělit a vý-

SPOLUPRÁCE. Udržet si dlouhodobě vyso-

přípravy, provádění a užívání staveb věnová-

sledky svojí práce poměřit s ostatními.

kou úroveň produkce předpokládá dobrý tým
a zapojení profesí zúčastněných na všech fá-

na. Nelze se tomu divit: vedle základního prostorově-provozního rozvrhu a konstrukčního

Soutěžní přehlídku Fasáda roku proto vní-

zích životního cyklu stavby: od výrobce ma-

řešení je to právě zde, kde se nejvíce rozho-

mám jako výraz oddanosti jejího zřizovatele

teriálu, projektanta, stavebního dodavatele,

duje o kvalitě i užitkových vlastnostech stavby.

– společnosti Baumit myšlence KVALITY:

stavebníka i provozovatele stavby. V tomto

Je proto jen přirozené, že se všichni, kdo si

jako doklad ochoty a vůle se zlepšovat, chtít

smyslu je důležité si jednou za čas připome-

stavby a stavebnictví zvolili, jako svou profesi,

se vždy pracovně posunout o kousíček dál.

nout, že kromě každodenního úsilí, je kvalitní

o fasády zajímají, že se o nich chtějí dozvědět

Současně je přehlídka i dokladem pocho-

stavění i RADOST.

Na základě prvního dojmu se rozhodujeme, jaký postoj
zaujmeme k danému objektu, zda se nám líbí či nikoliv.
Tento okamžik trvá 0,1 sekundy. U domu je fasáda
to první, na čem spočine oko. Je to vlastně taková
vizitka jeho majitele, stejně jako šaty u lidí. A šaty dělají
člověka…, fasáda dům.

Stopy vedou k fasádě...
emeritní předseda poroty

Výzva k reminiscenci mého vztahu k soutěži Fasáda roku
mne vedla tentokrát k pokusu o pohled „z druhé strany“.

Již řadu let nepůsobím aktivně v porotě sou-

Od samého počátku je sledována ojedinělost

Proměny porot v posledních letech proká-

těže Fasáda roku, a tak mohu nezávisle potvr-

v podobě realizací s použitím/využitím jedné,

zaly nejen životaschopnost celé soutěže, ale

dit, že je možné tuto akci považovat za jednu

pravidly stanovené materiálové varianty/mo-

i dodržování nastaveného vysokého archi-

z nejlépe věcně i organizačně zajišťovaných

difikace firmy Baumit. Jsou hodnoceny este-

tektonického i technického standardu oce-

soutěží. Od počátku byl a je zachováván zá-

tické účinky i ostatní aspekty kvality a zajiště-

něných staveb.

kladní demokratický princip, který umožňuje,

ní technologických postupů, které umožňují

aby se soutěže zúčastnili jednak projektanti,

dokonalé řemeslné provedení fasád včetně

Porovnáním způsobu výběru s výsledky

čímž myslím architekty, stavební inženýry

detailů. Navíc je dodržována vyváženost

za dobu existence soutěže je toto konsta-

a techniky, jednak oblast investorská a v ne-

přihlášek tak, aby v maximální míře bylo za-

tování tou nejdůležitější zprávou z hlediska

poslední řadě i dodavatelé, a to nejen z řad

jištěno hledisko rovnoměrného celoplošné-

její budoucnosti. Z toho mám za sebe i další

velkých a komplexně vybavených podniků,

ho pokrytí území naší republiky bez dalších

porotce „ve výslužbě“ upřímnou radost.

ale i drobných specializovaných firem.

omezení.

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
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Fasáda roku 2019
Slavnostní vyhlášení výsledků již osmnáctého ročníku
soutěže Fasáda roku se odehrálo 25. 4. 2019 v Cubex
Centru Praha. Do soutěže Fasáda roku 2019 bylo
přihlášeno 201 staveb realizovaných v letech 2017 a 2018
v České republice a jako tradičně byla podmínkou účasti
použití výrobků společnosti Baumit. Přihlašovatelé
vítězných staveb získali 25 000 Kč za prvenství v každé
z pěti kategorií a dále získali sošku Fasádea.

Složení odborné
poroty
Veřejná soutěž byla vyhlášena v pěti
základních kategoriích a jednotlivé
přihlášené realizace staveb posuzovala
sedmičlenná odborná porota.

prof. Ing. arch. Michal Kohout,
předseda poroty

Ing. arch. Richard Černý

Ing. arch. David Chmelař

Ing. arch. Martin Chválek, MBA

Ing. Milan Špulák

Ing. Jiří Svoboda

Ing. arch. Jiří Harant

Kategorie:

Novostavba rodinného domu
Vítěz kategorie:
Rodinný dům, Struhařov u Mnichovic

Investor:
Soukromá osoba

Projektant:
Stempel Tesař architekti s.r.o.

Zhotovitel:
Marek Cibulka

Novostavba rodinného domu se šikmou střechou ve Struhařově u Mnichovic je osazená do svahu a zastřešená sedlovou střechou se spádem mírně převyšujícím
45 stupňů. Nápadité hmotové řešení objektu a členění jednotlivých fasád i vhodně zvolený odstín vytváří jednoduchými prostředky celkově příznivý dojem. Porota
ocenila kultivované a nápadité řešení spojené s důrazem na detail i kvalitu provedení.

Kategorie:

Novostavba bytového domu
Vítěz kategorie:
Residence Castle view,

Na Hřebenech 1204/7, Praha 4 – Kavčí hory
Investor:
ED Group a.s.

Projektant:
ma3 projekty s.r.o.

Zhotovitel:
STAV-ING s.r.o.

Soubor bodových bytových domů zaujal porotu svojí střídmou, uměřenou architekturou založenou na dobrých proporcích a kvalitním řemeslném detailu spojených
do nevtíravě elegantního celku. Na fasádách se střídají hladké povrchy vytvořené kombinací podkladu z točené omítky CreativeTop Fine a zakletovaného povrchu
Creative Silk s tmavšími jemně vroubkovanými povrchy vytvořenými zubovým hladítkem aplikovaným na omítkovinu CreativTop Pearl.

Všichni se můžeme těšit na další 19. ročník, který proběhne v první polovině roku 2021. Přihlásit se mohou všechny dokončené
a realizované stavby a objekty za rok 2019 a 2020. Od 1. 2. 2020 více na www.fasadaroku.cz/prihlaska.
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Kategorie:

Novostavba nebytového objektu
Vítěz kategorie:
Administrativní budova EUROVIA CS, a.s.,

U Michelského lesa, Praha – Krč
Investor:
EUROVIA CS, a.s.

Projektant:
AED project, a.s.

Zhotovitel:
STAV-ING s.r.o.

Porota ocenila zvládnuté hmotové členění, které činí z velkého stavebního objemu stavbu přirozeného lidského měřítka. Přestože se jedná o třípodlažní objekt, ustupující
přízemí a diagonálně natočené druhé patro způsobují, že administrativní budova působí vstřícným, až domácím dojmem. Čistý kultivovaný dojem ze stavby zdůrazňují
„funkcionalistická" pásová okna v kombinaci s jemnozrnnou kletovanou omítkou Baumit CreativTop Silk. Vlastnosti omítkové směsi dávají vyniknout objemové hře
a zdařile tak podtrhují moderní výraz domu.

Kategorie:

Rekonstrukce historického objektu
Vítěz kategorie:
Palác opata žďárského kláštera,

Zelný trh 10, Brno
Investor:
Soukromý investor

Projektant:
atelier dwg s.r.o.

Zhotovitel:
PSK Group, spol. s r.o.

Barokní Palác opata žďárského kláštera na brněnském Zelném trhu ožil novým životem. Projekční a realizační tým dokázal skloubit požadavky současné legislativy a limity
památkové péče s atraktivním soudobým využitím. Fasády, rekonstruované do vzhledu z doby barokní přestavby paláce v 18. století, dokládají výborně odvedenou práci
architekta, dodavatele stavby i výrobce použitých materiálů. Vnější povrchy svým provedením věrně odpovídají dobovému vzhledu. Fasády vnitřního nádvoří, kde se setkává
historické provedení povrchů a pavlačí se soudobou vertikální zahradou a prvky z masivního skla, vytvářejí neopakovatelnou atmosféru nádvoří paláce.

Kategorie:

Revitalizace, sanace, renovace
Vítěz kategorie:
Rekonstrukce hospody se sálem,

Pražská 16, Máslovice
Investor:
Obec Máslovice

Projektant:
Atelier bod architekti s.r.o.

Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o.

Zatímco v ostatních kategoriích se porota rychle shodla na vítězných realizacích, uhrančivá střídmost „rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích“ se nakonec
prosadila až po delší diskusi týkající se především pojetí samotné kategorie a její vymezení oproti kategorii Rekonstrukce historického objektu. Jedná se o příkladnou
renovaci nevýrazného historického objektu ve veřejném prostoru. Autoři dokázali citlivou úpravou fasád v architektonicky čistém provedení s důrazem na kvalitní
detail povýšit řešený objekt na mimořádně kvalitní dílo přinášející místu novou kvalitu i charakter.

Vítězné projekty budou automaticky nominovány do mezinárodní soutěže o nejhezčí fasádu Life Challenge 66, která proběhne v květnu
příštího roku ve španělské Valencii. Všechny vítězné stavby budou reprezentovat Českou republiku. Za Baumit Českou republiku bude
v porotě Ing. arch. Richard Černý. Vítěz soutěže v každé z pěti kategorií získá 3 300 €, celkový vítěz si odnese 6 600 €.
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Fasáda roku 2017
Do sedmáctého ročníku bylo přihlášeno celkem 116 objektů,
stavby byly podle charakteru rozděleny do pěti kategorií.
Přihlašovatelé vítězných staveb získali 25 000 Kč za prvenství
v každé z pěti kategorií a v tomto roce poprvé také umělecky
ztvárněnou sošku Fasádea.

Kategorie:

Rekonstrukce historického objektu
Vítěz kategorie:
Obnova vnějšího pláště budovy Okresního

soudu, Opava
Investor:
Okresní soud, Opava

Projektant:
KANIA a.s.

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

Kategorie:

Novostavba rodinného domu
Vítěz kategorie:
Rezidence Waltrovka, Praha 5 – Jinonice

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

Projektant:
ADR, s.r.o.

Zhotovitel:
VIRCO s.r.o.

Soubor rodinných domů řešených na principu low-rise / high-density jako příklad hromadně pořízeného
individuálního bydlení spojujícího výhody obou systémů a splňujícího nároky náročnější městské klientely.
Jednoduchá, racionální organizace stavebních objemů, dobře volená materiálová kombinace i slušné
řemeslné provedení jsou vizitkou celého realizačního týmu.

Kategorie:

Novostavba bytového domu

Střídmá pozdně klasicistní architektura je dotvořena
elegantní kombinací bílého korpusu, šedého soklu
a zelené střechy, doplněných žulovými reliéfy
v tympanonu. Porota ocenila řemeslně dobře
zvládnutý detail i zdrženlivost autorů, kteří pojali
svůj návrh z hlediska vnějšího výrazu jako službu
starší kvalitní architektuře soudního paláce z konce
19. století.

Vítěz kategorie:
Projekt bytového domu Vítkovka,

Kategorie:

Koněvova 2894/37,39, Praha 3

Revitalizace, sanace, renovace

Investor:

Vítěz kategorie:

BYDLENÍ VÍTKOV, s.r.o.

Odstranění vad panelových domů,

Projektant:

Havanská 2808-10, Tábor

A.LT Architekti v.o.s.

Investor:

Zhotovitel:

Město Tábor

IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Projektant:
Ing. Miloslav Bílek E-PROJEKT

Zhotovitel:
Porota ocenila jednoduchou, disciplinovanou, ale zároveň kultivovanou architekturu. Výrazové
prostředky fasády – podokenní římsy, tvarování zábradlí či barevné odlišení objemů není samoúčelné.
Užití zateplovacího systému Baumit Star a kreativních omítek Baumit je účelné a pestré, přitom se však
nepřiměřeně neprosazuje a vhodně navazuje na kontext sousedních historických budov.

HORA s.r.o.

Kategorie:

Novostavba nebytového objektu
Vítěz kategorie:
Centrum pro handicapované studenty se

studentským klubem Jihočeské univerzity,
České Budějovice
Investor:
Jihočeská univerzita, České Budějovice

Projektant:
Atelier Dvořák architekti

Zhotovitel:
Spilka a Říha s.r.o.

Elegantně působící architektura přízemního pavilonu zasazená do parkově upraveného prostředí
kombinuje svými proporcemi vylehčeně působící markýzu z pohledového betonu se svislými stěnami
střídající prosklení v černých rámech na celou světlou výšku se světlými omítnutými částmi obvodového
pláště. Porota ocenila i provedení omítkové směsi Baumit CreativTop-Fine s jemným zrnem 1 mm.
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Porota se při hodnocení této kategorie nakonec
přiklonila k návrhu, který v rámci standardního
rozpočtu, přitom však příkladně kultivovanou
formou řeší jednu z nejčastějších úloh, při kterém
jsou kontaktní zateplovací systémy užívány: sanaci
starší panelové zástavby. Porota ocenila, že se návrh
nesnaží původní monotónnost tohoto typu zástavby
popírat, ale pracuje s ní jako s určitou kvalitou.
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Fasáda roku 2016
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže společnosti Baumit
Fasáda roku 2016 se konalo ve Fóru Karlín v Praze. Celý
slavnostní večer již šestnáctého ročníku soutěže proběhl
v duchu diskotéky 70. let minulého století a bezmála
tisícovka účastníků si užila skvělou zábavu.

Kategorie:

Historický objekt – rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Římskokatolická farnost, Markova 299/4,

Liberec – Ruprechtice
Investor:
Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice

Projektant:
Ing. Miloslav Semerák

Zhotovitel:
Pozemní stavitelství s.r.o.

Kategorie:

Rodinný dům – novostavba
Vítěz kategorie:
Rodinný dům s autodílnou,

Korálkových 469, Bašť
Investor:
Manželé Nemethovi

Projektant:
Stempel & Tesar architekti s.r.o.

Zhotovitel:
Pavel Šafařík

Stavět garáž integrovanou do domu se obvykle požaduje za nehospodárné a ekonomicky nenávratné
řešení. Zde se však garáž stala hlavním motivem stavby, která definovala i dispozici celého domu. Garáž,
která slouží i jako dílna automobilovému fandovi, je součástí domu z důvodu minimalizace zastavěné
plochy v rámci jednoduché a kompaktní stavby, která je úsporná na výstavbu i provoz.

Kategorie:

Bytový dům – novostavba

Na fasádě rekonstruované farní budovy byl použit
ucelený zateplovací systém Baumit. Plošné rozdělení
povrchu na hrubou a hladkou strukturu bylo
provedeno dle zachované původní dokumentace.
Barevné řešení bylo navrženo stejně jako u přilehlého
kostela. Pro povrch fasády byly použity omítky
Baumit CreativTop Max a tenkovrstvá omítka Baumit
FineTop.

Vítěz kategorie:
Bytový komplex ORIGAMI

Kategorie:

Investor:

Revitalizace, sanace, renovace

DBD Group s.r.o.

Vítěz kategorie:

Projektant:

Realizace energetických úspor na budově

QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.

divadla, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Investor:

SAOS s.r.o.

Město Žďár nad Sázavou

Projektant:
Atelier WIK, s.r.o.

Zhotovitel:
Porota ocenila realizaci zateplovacího systému Baumit ProContact s povrchovou úpravou Baumit
CreativTop Trend, zpracovaného technikou kartáčování, s nátěrem Baumit Metallic v odstínu Platin 747 M
Fasády bytového komplexu ORIGAMI využívají mimo jiné lepicí hmotu Baumit StarContact, stěrkovou
hmotu Baumit StarContact a Baumit UniPrimer s povrchovou úpravou Baumit StyleTop.

PSK Group, spol. s r.o.

Kategorie:

Nebytový objekt – novostavba
Vítěz kategorie:
Pavilon „N“ interních oborů Slezské

nemocnice, Opava
Investor:
Moravskoslezský kraj

Projektant:
OSA projekt s.r.o.

Zhotovitel:
Metrostav a.s. – oblast Severomoravský

region
Obvodový plášť oceněného pavilonu „N“ je zděný z cihelných bloků, z vnějšího líce je aplikován kompletní
tepelně izolační systém Baumit. Architektonické ztvárnění fasád má evokovat lékařský obvaz. Základní
plocha fasád je navržena ve velmi světle šedém odstínu a je členěna horizontálními pásy v odstínu
metalickém tmavě šedém, který je použit i na meziokenních pilířích.

2019 magazín pro partnery & přátele

Fasády na budově žďárského divadla jsou řešeny
v kombinaci velkoplošného zavěšeného obkladu
a reliéfní omítky mezilehlých ploch. Sokl suterénní části
fasád je pokryt keramickým obkladem. Okenní a dveřní
výplně jsou nahrazeny hliníkovými konstrukcemi.
Na objektu se vyskytují čtyři povrchové úpravy
komplexně zateplovacího systému EPS-F v kvalitativní
třídě A za použití komplexního systému Baumit.
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Fasáda roku 2015
Vítězové patnáctého ročníku soutěže Fasáda roku převzali
svá ocenění na slavnostním večeru 28. května 2015
v reprezentativních prostorách Fóra Karlín v Praze. Porotci
vybírali z celkem 190 přihlášených objektů. Slavnostní večer
se nesl v rockovém stylu pod názvem Fasáda ro(c)ku.

Kategorie:

Rekonstrukce historického objektu
Vítěz kategorie:
Pivovar Cvikov

Investor:
JAKUB a.s.

Projektant:
architekti ADIKON, s.r.o.

Zhotovitel:
FOUKAL s.r.o.

Kategorie:

Rodinný dům – novostavba
Vítěz kategorie:
Vila Průhonice

Investor:
Soukromá osoba

Projektant:
Architektonická kancelář Jestico + Whiles

Zhotovitel:
Kompakt Příbram spol. s r.o.

Oceněná vila vyniká jednoduchými, čistými liniemi a maximálním kontaktem s přiléhající zahradou. Celá
jižní fasáda je prosklená, severní fasáda je naopak kontrastně plná s mozaikou čtvercových oken, jejichž
na první pohled chaotické umístění vychází z koncepce interiéru a vybraných výhledů na prvky zeleně.
Dům využívá nejmodernější inteligentní prvky ovládání a instalace.

Kategorie:

Bytový dům – novostavba

Součástí obnovy a rekonstrukce pivovaru Cvikov
byla kompletní rekonstrukce fasády objektu
pivovaru z konce 19. století. Při rekonstrukci byly
respektovány původní zvyklosti stylů a postupů
prací na fasádě a veškeré detaily byly řešeny dle
původní dokumentace. Konečný výsledek se svým
vzhledem přiblížil skutečné podobě fasád ze začátku
20. století.

Vítěz kategorie:
Bytový dům Fráni Šrámka

Kategorie:

Investor:

Revitalizace, sanace, renovace

EUROINSTAL CZ, s.r.o

Vítěz kategorie:

Projektant:

Rekonstrukce objektu bývalé kotelny

Ing. arch. Martin Kouba

nad uměleckou kovárnu, Železný Brod

Zhotovitel:

Investor:

EUROINSTAL CZ, s.r.o.

Moravolen a.s.

Projektant:
Ing. Jiří Čermák

Zhotovitel:
V této kategorii se porota shodla na novostavbě bytového domu Fráni Šrámka v centru Českých
Budějovic. Jedná se o rezidenční projekt bydlení v centru města, dům je charakteristický orientací
obytných místností do jižního vnitrobloku.

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Kategorie:

Nebytový objekt – novostavba
Vítěz kategorie:
Budova Základní umělecké školy

Karla Malicha
Investor:
Město Holice

Projektant:
ateliér Dobrý dům

Zhotovitel:
BW – Stavitelství, s.r.o.

Budova Základní umělecké školy Karla Malicha je první vzdělávací zařízení tohoto typu a velikosti, které
u nás bylo vystavěno v energeticky pasivním standardu. V budově je deset učeben pro hudebníky,
koncertní sál, taneční sál, dvě učebny výtvarného oboru a společenský sál s jevištěm a foyery. Použitý
systém: Baumit Pro s minerální deskou a silikonovou omítkou Baumit SilikonTop.
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Budova bývalé kotelny a zámečnické dílny
v Železném Brodě je rozčleněna na tři samostatné
celky – kovářskou dílnu, zámečnickou dílnu
a kovárnu. Z východní strany zde vznikl nový vstup,
do střechy byly osazeny světlíky a střešní lucernové
nástavby pro odvětrání. Nad žulovým soklem je
instalován kompletní tepelněizolační systém Baumit
tloušťky 100 mm.
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Fasáda roku 2014
Čtrnáctý ročník soutěže Fasáda roku vyvrcholil v podvečer
posledního zimního dne na prknech Hudebního divadla
v pražském Karlíně. Slavnostním večerem provázel herec
Tomáš Hanák. Ve čtrnáctém ročníku odborná porota vybírala
z celkem 185 soutěžních prací.

Kategorie:

Bytový dům – rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Rekonstrukce a dostavba bytového domu

Stallburg, Kyselka u Karlových Varů
Investor:
Karlovarské minerální vody, a.s.

Projektant:
Zdeněk Havlina

Zhotovitel:
BAU-STAV, a.s.

Kategorie:

Rodinný dům – novovstavba
Vítěz kategorie:
Vila Bubeneč, Praha 6

Investor:
Soukromý investor

Projektant:
Šafer Hájek architekti s.r.o.

Zhotovitel:
Podzimek a synové s.r.o.

Odborná porota v této kategorii ocenila novostavbu rodinného domu, která pozoruhodným způsobem
reflektuje kontext místa i historii vzniku pražské rezidenční čtvrti Bubeneč ve 20. a 30. letech 20. století.
Fasáda ve svém materiálovém řešení respektuje hmotové členění objektu, které zřejmě respektuje
i funkční a provozní uspořádání rodinného domu.

Kategorie:

Rodinný dům – rekonstrukce

Odborná porota ocenila celkový přístup investora
ke komplexní rekonstrukci objektu s citlivým
řešením barevnosti, výběrem použitých materiálů,
podporující celkový příjemný výraz budovy.
Dále ocenila profesionální přístup prováděcí
firmy k řešení a provedení jednotlivých detailů.
Výsledná realizace podtrhuje původní nadčasové
a romantické umístění školy do terénu.

Vítěz kategorie:
Vila Hradec, Stříbrná Skalice

Kategorie:

Investor:

Nebytový objekt – novostavba

Soukromý investor

Vítěz kategorie:

Projektant:

Rekonstrukce a dostavba areálu společnosti

Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Michal

LEVEL Náchod

Grošup/ Adam Rujbr Architects s.r.o.

Investor:

Zhotovitel:

LEVEL, s.r.o.

KB STAV, s.r.o.

Projektant:
ATIP, a.s.

Zhotovitel:
V kategorii Rodinný dům – rekonstrukce porota ocenila Vilu Hradec ze Stříbrné Skalice. Podle vyjádření
porotců tato rekonstrukce ctí ve zpracování a materiálech záměr původního autora tohoto stavebního
díla. Citlivá rekonstrukce dále respektuje měřítko, členění i vztah budovy k terénu. Provedení fasády
vykazuje dobré řemeslné zpracování ve všech detailech.

MATEX HK s.r.o.

Kategorie:

Bytový dům – novovstavba
Vítěz kategorie:
Vila AUGUSTUS, Praha 10

Investor:
JRD s.r.o.

Projektant:
Podlipný Sladký architekti s.r.o.

Zhotovitel:
KONSIT a.s.

Porota udělila této stavbě nejvyšší ocenění za návrh celkového hmotového řešení, které respektuje
okolní zástavbu. Úspěšné a přesvědčivé je řešení fasád, kombinující plné plochy zateplovacího systému
Baumit, provětrávaného obkladu a velkoplošného zasklení. Celkový dojem umocňuje umístění okenních
otvorů včetně stínicích prvků, kontrastujících s bílou plochou.
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Porota vysoce ohodnotila citlivou dostavbu areálu,
která svou hmotou a kompozicí naprosto respektuje
okolí, měřítko i tvarosloví území a výrazně pozvedá
kvalitu veřejného prostoru. Materiálové řešení dává
stavbě přehledný a jednoznačný výraz. Členění
fasády na jednotlivé hmoty naznačuje funkční
využití částí objektu. Kvalitní zpracování fasády
přispívá ke kultivovanému vyznění stavby.
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Fasáda roku 2013
Na slavnostním galavečeru dne 31. května 2013 byly
vyhlášeny výsledky již třináctého ročníku soutěže Fasáda
roku. Akce se konala na Výstavišti v Praze Holešovicích
za účasti asi 2000 hostů. Ve třináctém ročníku odborná
porota hodnotila celkem 254 projektů.

Kategorie:

Bytový dům – rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Rezidence Topolová,

Praha 10 – Zahradní Město
Investor:
Tomáš Vejsada

Projektant:
Legner Architekt s.r.o.

Zhotovitel:
HSV Stav s.r.o.

Kategorie:

Rodinný dům – novostavba
Vítěz kategorie:
Rodinný dům, Zlín – Podhoří

Investor:
Manželé Dalečtí

Projektant:
Ing. arch. Martin Frank / Stemio a.s.

Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Vítězná novostavba rodinného domu zaujala obvodovým řešením dvou hmot kolmo na sebe, které tak
zjevně logicky člení obytnou a společenskou zónu bytu a svým otevřením nabízí atraktivní venkovní
plochy. Porota ocenila též citlivé osazení v terénu, orientaci a vymezení ke stávající bytové zástavbě.
Použité výrazové prostředky fasády podtrhují jednoduchost návrhu.

Kategorie:

Rodinný dům – rekonstrukce

Řešení fasády Rezidence Topolová v Zahradním
Městě jednoznačně zaujal všechny členy poroty
neotřelou a přitom výraznou grafikou fasády.
V této široce obsazené kategorii při použití střízlivé
barevnosti, která zejména z dálkových pohledů
vytváří dojem obrazu v krajině. Podle poroty se tak
z velmi fádního objektu podařilo vytvořit fasádu
lehkého a zajímavého výrazu.

Vítěz kategorie:
Rodinný dům, Brno – Černá Pole

Kategorie:

Investor:

Nebytový objekt – rekonstrukce

Soukromá osoba

Vítěz kategorie:

Projektant:

Centrum strategických služeb, Brno

knesl kynčl architekti s.r.o.

Investor:

Zhotovitel:

MAXPROGRES, s.r.o.

TRASKO, a.s.

Projektant:
HiProject s.r.o.

Zhotovitel:
PSK Group, spol. s r.o.
Důvodem ocenění rekonstrukce rodinného domu v brněnské čtvrti Černá Pole byl pro porotce respekt
k původnímu tvarosloví objektu z doby vzniku a stranou pozornosti nezůstala ani barevnost návrhu.
Realizovaná rekonstrukce tak vykazuje po všech stránkách vysokou preciznost v detailech výplňových
otvorů, oplechování, včetně oplocení v návaznosti na pozemek.

Kategorie:

Bytový dům – novostavba
Vítěz kategorie:
Obytný soubor Čelákovice – Náměstí

Investor:
STOPRO-INVEST s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Viktor Tuček, Ing. Lukáš Srch,

Ing. Jiří Beran
Zhotovitel:
Metrostav a.s., Divize 1

Porotu zaujalo řešení komplexu bytového souboru citlivě dotvářejícího ráz města. Je patrná snaha
o řešení, které navazuje na okolní architekturu vhodnou volbou a kombinací konečných povrchových
úprav včetně řešení provětrávané nekontaktní fasády v parteru. Jedná se o jednoduché a přitom citlivé
barevné řešení, které dopomáhá vytvářet příjemný prostor pro bydlení.
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Vítězem se stalo moravské Centrum strategických
služeb, které porotu zaujalo zdařilou změnou členění
fasády. Původní konstrukce systému KORD byla
nahrazena a účelně zateplena. Fasádu dotváří
jednoduchá pásová okna, která, s poměrně razantní
barevností, podtrhují celkový výraz nebytového
objektu. Jednotlivé prvky fasády tak citlivě doplňují
celkový výraz stavby.
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Fasáda roku 2011
Dvanáctý ročník Fasáda roku 2011 byl úspěšně zakončen
19. dubna 2012 v Hudebním divadle Karlín, kdy byly slavnostně
vyhlášeny vítězné fasády. Do 12. ročníku bylo přihlášeno
258 prací z celé České republiky. Základními kritérii soutěže
byly již tradičně inovativnost fasády, její ztvárnění a kvalita
realizace.

Kategorie:

Komerční stavba
Vítěz kategorie:
Administrativní budova EGÚ,

Brno – Medlánky
Investor:
EGÚ Brno, a.s.

Architekt/projektant:
knesl kynčl architekti s.r.o.

Zhotovitel fasády:
PSK Group, spol. s r.o.

Kategorie:

Rodinný dům – novostavba
Vítěz kategorie:
Rodinný dům, Zlín – Kudlov

Investor:
Soukromý

Architekt/projektant:
Ateliér Europrojekta

Ing. arch. Martin Kareš
Zhotovitel fasády:
Libor Zapletal

V kategorii Rodinný dům – novostavba vybrala odborná porota novostavbu rodinného domu ve
Zlíně – Kudlově. Porotce zaujalo především hmotové řešení zdůrazněné barevností fasády a jednoduchostí
vzhledem k dramatickému svažitému terénu. Kompozice fasád zvyšuje komfort uživatele při vstupu
do objektu, akcentuje a zároveň respektuje atraktivitu lokality.

Kategorie:

Stavební úpravy administrativní budovy EGÚ v Brně
– Medlánkách byly motivovány nevyhovujícími
podmínkami pro práci v interiérech. Nakonec byla
revitalizace tak úspěšná, že objekt vyhrál celou svou
kategorii. Porotu zaujal razantní přístup k řešení
fasády a nahrazení pásových oken meziokenními
vložkami a jednotlivými okenními otvory.

Panelový dům novostavba
Vítěz kategorie:
Panelový dům v ulici Sudoměřská,

Kategorie:

Praha 3

Historická budova

Investor:

Vítěz kategorie:

Investiční a rozvojová Praha 3, a.s.

Rohlovský mlýn, Praha 5 – Holyně

Architekt/projektant:

Investor:

A plus a.s.

Rohlovský mlýn s.r.o.

Zhotovitel fasády:

Architekt/projektant:

ARCUS Růžička, spol. s r.o.

Ing. arch. Michal Ibl / Ing. Petr Sukdolák

Zhotovitel fasády:
Rohlovský mlýn s.r.o.
První příčku v kategorii Panelový dům, ale také absolutní vítězství v soutěži Fasáda roku 2011 získal
panelový dům v ulici Sudoměřská v Praze 3. Porotci vyzdvihli především komplexní koncepční přístup
autora, projektanta, dodavatele i investora revitalizace. Inovativní řešení se projevilo v novém členění
okenních otvorů, zejména prosklených lodžií.

Kategorie:

Bytový dům – rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Bytový dům v Kladenské ulici, Praha 6

Investor:
SBD Kladenská 43

Architekt/projektant:
Doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš

Zhotovitel fasády:
IPOT s.r.o.

Vítězem kategorie rekonstrukce bytového domu se stal bytový dům v Kladenské ulici v Praze 6. Odborná
porota ocenila provedení fasády. To bylo podle porotců navrženo jako citlivé a respektující, zejména
vzhledem k původnímu vzhledu a okolní zástavbě. Nově zakomponované fasádní prvky jsou navíc
přínosné i z hlediska ukončení uliční fronty.
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Rekonstrukce Rohlovského mlýna v Rohlovské ulici
v Praze 5 – Holyni na rodinné bydlení, byla za použití
netradičních a novátorských postupů natolik
úspěšná, že byla porotou vyhodnocena jako nejlepší
v kategorii Historický objekt. Zdařilá rekonstrukce
neruší charakter, výraz ani strukturu komplexu.
Na verdikt porotců mělo vliv také příjemné působení
areálu i vnějších úprav.
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Fasáda roku 2010
Slavnostní vyhlášení vítězů prestižní soutěže Fasáda roku
2010 proběhlo 7. 4. 2011 v Hudebním divadle Karlín. Oproti
minulým ročníkům soutěž zaznamenala obrovský propad
novostaveb bytových, ale i rodinných domů, naopak stoupl
počet staveb v kategorii Rekonstrukce, což je zřejmým
dopadem dotačního programu Zelená úsporám.

Kategorie:

Rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Městské divadlo, Mladá Boleslav

Investor:
Statutární město Mladá Boleslav

Architekt/projektant:
Ing. arch. Tomáš Šantavý

Zhotovitel:
STATUS a.s.

Kategorie:

Novostavba
Vítěz kategorie:
Rodinný dům, Praha – Modřany

Investor:
Soukromý investor

Architekt/Projektant:
Ing. arch. Vojtěch Čáp,

Ing.arch. Klára Čápová,
Ing. Roman Vejmelka
Zhotovitel:
FOUKAL s.r.o.

První místo v kategorii Novostavba získal rodinný dům v pražských Modřanech, který si současně
odnesl i zvláštní ocenění v kategorii Rodinný dům. Porota na něm ocenila vyvážené proporce a použití
kontrastních přirozených materiálů odlišné barevnosti, subtilních ocelových detailů, zábradlí a oplocení,
které utváří kompaktní architektonický objekt se soudobou tváří.

Kategorie:

Rekonstrukce

První cenu v této kategorii získaly stavební úpravy
budovy Městského divadla v Mladé Boleslavi.
Porota ocenila použití soudobé technologie (Baumit
Nanopor) na tvarově, materiálově a výrazově
náročné historické fasádě, stejně jako citlivý přístup
autora při obnovování všech původních prvků
včetně barevnosti.

Objekt:
Rekonstrukce BD areál Kasárny,

Kategorie:

Uherské Hradiště

Komerční objekt

Investor:

Vítěz kategorie:

DAJAK, s.r.o.

Novostavba Brno Triniti

Architekt/projektant:

Investor:

Ing. Jaroslav Křivánek

Dominikánská, s.r.o.

Zhotovitel:

Architekt/projektant:

PORR a.s.

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

Zhotovitel:
PORR a.s.
Radikální proměna bývalé štábní budovy v areálu někdejších kasáren v Uherském Hradišti. Tento dům
na Zeleném náměstí oživil jednotvárnou kasárenskou architekturu výraznou barevností a členitostí a stal se
především pro rodiny s dětmi zajímavou alternativou bydlení v nové městské lokalitě.

Kategorie:

Bytový dům – novostavba
Vítěz kategorie:
Bytový dům, Praha 10 – Štěrboholy

Investor:
BOŽÍ DAR s.r.o.

Architekt/projektant:
Ing. arch. Tomáš Gajdošík

Zhotovitel:
Atelier P.H.A. spol. s r.o.

Čisté, jednoduché a střízlivé řešení, respektování pouhých dvou barev ve všech detailech celé stavby
a precizní řemeslné zpracování – to jsou přednosti, které porota ocenila u této nominované stavby.
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Odbornou porotu zaujal geometrický rastr fasády nové
brněnské dominanty – administrativního centra Triniti
o jedenácti podlažích. Autoři projektu vsadili namísto
běžně užívané ocelové konstrukce se skleněnou
fasádou na železobetonový skelet s výplňovým zdivem.
Nový městský palác oblékli do prvoplánově střídmého,
až funkcionalistického pláště, který potvrzuje známé
přísloví, že v jednoduchosti je krása.
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Fasáda roku 2009
Slavnostní vyhlášení vítězů jubilejního desátého ročníku
prestižní soutěže Fasáda roku 2009 proběhlo 15. 4. 2010
v Hudebním divadle Karlín. V hlavních kategoriích bylo
oceněno vždy po třech stavbách. U přihlášených staveb
se již tradičně hodnotila jejich fasáda z inovačního hlediska,
dále architektonické ztvárnění a kvalita realizace.

Kategorie:

Rekonstrukce bytového domu
Vítěz kategorie:
Revitalizace bytového domu, Česká Třebová

Investor:
BD Trávník 2013–2015

Projektant:
Ing. arch. Tomáš Fremr

Zhotovitel:
ISOTEP s.r.o.

Kategorie:

Novostavba
Vítěz kategorie:
Bytový dům Tulipa Modřanská rokle,

Gen. Šišky 22, Praha 12 – Modřany
Investor:
Tulipa Modřanská rokle s.r.o.

Projektant:
LOXIA a.s.

Zhotovitel:
IMOS Brno, a.s.

Vítězný objekt je příkladem kvalitně navrženého a realizovaného bytového domu s netradiční kompozicí
hmot. Ve fasádě jsou zdařile aplikovány kvalitní materiály a je využita jejich přirozená barevnost. Promyšleně
navržené konstrukční prvky a detaily – rohová okna, nerezový sokl, horizontální grafické prvky promítnuté
do povrchové úpravy zateplovacího systému a pohyblivé žaluzie spoluvytváří harmonický celek.

Kategorie:

Rekonstrukce

Porota ocenila netradiční řešení rekonstrukce fasády
panelového bytového domu v České Třebové,
zejména v jejím architektonickém a materiálovém
pojetí lodžií. Jejich vertikalita a plastické členění
dodává panelovému domu noblesní novou dimenzi.
Tento záměr výborně podporuje zvolené barevné
řešení. Výsledná realizace zcela popírá tradiční výraz
panelových domů.

Vítěz kategorie:
Rekonstrukce pláště Divadla Alfa, Plzeň

Kategorie:

Investor:

Cena mediálních partnerů

Divadlo Alfa, Plzeň

Vítěz kategorie:

Projektant:

Snížení energetické náročnosti škol

Ing. arch. Antonín Jan Toman

a školských zařízení Jihočeského kraje – VOŠ
a SPŠ stavební, Volyně

Zhotovitel:
Albert metal, s.r.o., Trigema Building a.s.

Investor:
Jihočeský kraj

Projektant:
AIP Plzeň spol. s r.o.
Na rekonstrukci pláště plzeňského Divadla Alfa porota ocenila kvalitní realizaci fasády, která využívá
systému Baumit a předsazené konstrukce hliníkových pozinkovaných lamel tvořící jistou formu
transparentní opony. Cena byla udělena i za originální kombinace vertikálního členění vnějších prvků
s detaily říms a klempířských prvků a za přenesení barevnosti z „opony“ na navazující fasádu.

Zhotovitel:
Metrostav a.s., Divize 6

Kategorie:

Rekonstrukce rodinného domu
Vítěz kategorie:
Rodinný dům, Zlín – Kostelec

Investor:
Soukromý investor

Projektant:
Ing. arch. Jiří Jílek

Zhotovitel:
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Porota v této kategorii udělila zvláštní cenu zdařilé rekonstrukci „průměrného“ rodinného domu
s břízolitovou fasádou ze 70. let minulého století ve Zlíně – Kostelci s použitím soudobých materiálů
a konstrukcí. Střídmé architektonické pojetí a barevné řešení navazuje na funkcionalistickou tradici
a stává se tak příkladem pro ostatní stavebníky v okolí.
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Porota ocenila zdařilou rekonstrukci s respektem
k původnímu charakteru stavby. Funkcionalistická
budova díky tomu nyní splňuje náročná tepelně
technická kritéria, aniž by ztratila svou architektonickou
hodnotu. I po zateplení je čitelná funkce, doba vzniku
budovy včetně rukopisu autora, Ing. arch. Ladislava
Konopky (STAVOPROJEKT ČB). Porota také kladně
hodnotí jednoduché barevné pojetí fasády.
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Fasáda roku 2008
Vyhlášení vítězných projektů a předání cen 9. ročníku
soutěže Fasáda roku 2008 se odehrálo 2. dubna 2009
v Národním divadle v Praze. Vítěze a oceněné
z 259 přihlášených prací vybírala sedmičlenná odborná
porota v čele s prorektorem Fakulty architektury ČVUT
Prof. Ing. Miloslavem Pavlíkem, CSc.

Kategorie:

Novostavba rodinného domu
Vítěz kategorie:
Rodinný dům s ordinací ženského lékaře,

Opava
Investor:
MUDr. Petr Herman a Iveta Hermanová

Projektant:
ATELIER 38 s.r.o., Ostrava

Zhotovitel:
WINRO, s.r.o., Velké Hoštice

Kategorie:

Novostavba
Vítěz kategorie:
Obytný soubor SLATINKA, Praha 10

Investor:
Slatinka s.r.o., Praha

Projektant:
Atelier Masák a Partner

Zhotovitel:
ATIZ, spol. s r.o.

Porota mimo jiné ocenila snahu autora o ztvárnění poměrně jednoduché a masivní hmoty bytových
domů zvolenými architektonickými detaily. Celá koncepce je podpořena vhodným materiálovým
a barevným řešením jednotlivých fasádních prvků. Rozsáhlé fasádní plochy jsou nápaditou mozaikou
okenních otvorů. Vylehčení výrazu je dosaženo i prolomením hmoty jednotlivých budov.

Kategorie:

Rekonstrukce

Při hodnocení tohoto soutěžního návrhu bylo
oceněno hmotové řešení novostavby rodinného
domu, které navazuje na konstruktivistické
tradice české meziválečné architektury. Dům je
přesvědčivý zejména vytvořeným kontrastem
parterové a nadstavbové části. Porota kladně
hodnotila také kvalitní provedení použitého
omítkového systému střízlivých barev a detailů.

Vítěz kategorie:
Severočeská galerie výtvarných umění,

Kategorie:

Litoměřice

Rekonstrukce rodinného domu

Investor:

Vítěz kategorie:

Ústecký kraj

Vila u slunečních lázní, Jablonec nad Nisou

Projektant:

Investor:

B.Maršík-ANE, Chotěšov

Tomáš Hnídek

Zhotovitel:

Projektant:

HERKUL a.s.

Mgr. Lukáš Rudolf

Zhotovitel:
Brick & Cotto experts s.r.o.,
Porota se po podrobném hodnocení kategorie rozhodla udělit 1. cenu Severočeské galerii výtvarného
umění v Litoměřicích za citlivou volbu tónů a barvy ostění. Přesvědčivý je celkový výraz fasády tvořený
řadou oken, vhodně doplněný světlými tóny omítky. Hodnoceno je velice kvalitní provedení výplní všech
otvorů drobných detailů.

Jablonec nad Nisou

Kategorie:

Rekonstrukce panelového domu
Vítěz kategorie:
Dům s pečovatelskou službou,

Praha 3 – Žižkov
Investor:
SKM Praha 3

Projektant:
MS architektura a design, s.r.o., Praha

Zhotovitel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o., Praha 3

Za nejúspěšnější revitalizaci domu považovala porota Dům s pečovatelskou službou v Praze 3. Tepelně
izolační systém je zde kombinován s okny, které ruší monotónnost a vytváří tak charakteristiku městského
intravilánu. Na fasádě dalšího bloku ocenila neobvyklé řešení oken, osazených do prostorových rámů.
Autoři rekonstrukce věnovali finanční odměnu obecně prospěšné společnosti Envi-A o.p.s.
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Porota považovala za velmi pozitivní fakt,
že zachovává podstatné rysy původní stavby
a zdařile řeší zateplení domu v kombinaci omítnuté
části s částí ve variantě dřevěného obkladu. Kladně
porota hodnotila i architektonickou kompozici
otvorů a citlivě řešený detail ostění.
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Fasáda roku 2007
Osmý ročník soutěže Fasáda roku 2007 byl završen 11. dubna 2008 během galavečera
v Hudebním divadle Karlín. Vyhlášení vítězných prací a předání cen se zúčastnilo více
než 900 hostů. V tomto ročníku se u vítězné fasády v kategorii novostavba verdikt poroty
dokonale shodoval s hodnocením veřejnosti.

Kategorie:

Novostavba
Vítěz kategorie:
Škola pro tělesně postiženou mládež,

Brno – Královo Pole
Investor:
JmKU Brno

Projektant:
Ing. arch. Jan Melichar – Atelier AID Kontakt

Moravostav
Zhotovitel:
MORAVOSTAV Brno, a.s.

Kategorie:

Rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Hotel Felix Zawojski, Karlovy Vary

Investor:
ZAWOJSKI s.r.o.

Projektant:
ARCH 99 s.r.o., Ing. Patrik Danda

Zhotovitel:
BAU-STAV a.s.

Kategorie:

Rekonstrukce prefabrikovaného
domu
Vítěz kategorie:
Panelový dům v Budovatelské ulici,

Trhové Sviny
Investor:
Společenství vlastníků domu

Projektant:
ATELIER G+G s.r.o.

Zhotovitel:
IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
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Fasáda roku 2006
V sedmém ročníku prestižní soutěže Fasáda roku 2006 hodnotila porota celkem
151 přihlášených prací, ze kterých vybrala ty nejlepší projekty hodné zapamatování.
Celý soutěžní ročník Fasády roku 2006 se nesl ve znamení barevné a střízlivé elegance
fasádních řešení a perfektní řemeslné práce.

Kategorie:

Novostavba
Vítěz kategorie:
Pavilon hygieny Veterinární a farmaceutické

univerzity, Brno
Investor:
Veterinární a farmaceutická univerzita

Projektant:
Architektonická kancelář Burian – Křivinka,

Brno
Zhotovitel:
ESOX, spol. s r.o., Brno

Kategorie:

Rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Renesanční sgrafitové fasády zámku

Doudleby nad Orlicí
Investor:
Rodina Bubna-Litic

Projektant:
Ing. Václav Hynek

Zhotovitel:
Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní

firma, Opočno

Kategorie:

Rekonstrukce prefabrikovaného
domu
Vítěz kategorie:
Panelový dům v Kolejní ulici, Brno

Investor:
Vysoké učení technické, Brno

Projektant:
PROJECT building s.r.o., Brno

Zhotovitel:
MORAVOSTAV Brno, a.s.,

stavební společnost
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Fasáda roku 2005
Vítězná díla v rámci soutěže Fasáda roku 2005 byla veřejnosti představena 7. dubna 2006
na slavnostním večeru ve Velké dvoraně Veletržního paláce v Praze. Vítězná díla kategorií
Novostavba i Rekonstrukce zaujala odbornou porotu decentní barevností, která zdůrazňuje
u obou projektů plasticitu architektonických prvků.

Kategorie:

Novostavba
Vítěz kategorie:
Bydlení u aleje – bytový dům, Praha 10

Investor:
RAMSS, spol. s r.o.

Projektant:
Ing. Michal Rybáček

Zhotovitel:
RAMSS, spol. s r.o.

Kategorie:

Rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Dům U Bílého koníčka, Opava

Investor:
PaedDr. Břetislav Smička, Opava

Projektant:
Architektonická kancelář I.D.E.A. s.r.o.

Zhotovitel:
WINRO, s.r.o., Velké Hoštice

Kategorie:

Rekonstrukce prefabrikovaného
domu
Vítěz kategorie:
Objekt VŠCHT Praha, kolej Volha

Investor:
VSČHT Praha, Praha 6

Projektant:
Ateliér PARD Praha, Ing. Jan Budinský

Zhotovitel:
Ing. Jaroslav Nevrlý - INVEST
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Fasáda roku 2004
Do pátého ročníku soutěže Fasáda roku 2004 se přihlásilo 119 staveb, z nichž se do užší
nominace dostalo 24 realizací. Kritériem pro výběr poroty byla stavební díla, která beze
zbytku splňovala náročné požadavky kladené na současnou architekturu, a to po stránce
technologické i estetické.

Kategorie:

Novostavba
Vítěz kategorie:
Bytový dům H se startovními byty,

Praha 14 – Černý Most
Investor:
Hlavní město Praha

Projektant:
Architektonický ateliér HÉTA, spol. s r.o.,

Praha 7
Zhotovitel:
SKANSKA, a.s., divize PS Čechy,

BELSTAV CZ, s.r.o.

Kategorie:

Rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Františkánský klášter, národní kulturní

památka, Kadaň
Investor:
Město Kadaň

Projektant:
R– Projekt 07, Ing. Milan Malý

Zhotovitel:
Ing. Vlastislav Hofman, stavební, investiční,

inženýrská a projekční činnost

Kategorie:

Rekonstrukce
Objekt:
Rodinný dům, Praha 4 – Podolí

Investor:
Jan Průša

Projektant:
BALLI, s.r.o.

Zhotovitel:
Ing. Antonín Wachtel
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Fasáda roku 2003
Výsledky soutěže Fasáda roku 2003 byly vyhlášeny 19. března 2004 v reprezentativních
prostorách Divadla na Vinohradech. Ve čtvrtém ročníku Fasády roku vybírala šestičlenná
porota ze 102 staveb. Součástí slavnostního večera bylo divadelní představení Lásky slečny
Katty, kde zazářila Jiřina Bohdalová.

Kategorie:

Novostavba
Vítěz kategorie:
Německá škola, Praha 5 – Butovice

Investor:
Německá škola, Praha 5 – Butovice

Projektant:
AA OMICRON–K, Ing. arch. Martin Kotík,

Ing. arch. Leoš Zeman
Zhotovitel:
TONSTAV-SERVICE s.r.o.,

České Budějovice

Kategorie:

Rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Budova Ministerstva životního prostředí,

Praha 10 – Vršovice
Investor:
Ministerstvo životního prostředí

Projektant:
TS PROJEKT architektonická kancelář,

Ing. arch. Jan Storch
Zhotovitel:
UNIPS Ostrava, akciová společnost

Kategorie:

Rekonstrukce prefabrikovaného
domu
Vítěz kategorie:
ZvŠ Kupeckého „Modrá škola“,

Praha 11 – Háje
Investor:
Magistrát hlavního města Prahy

Projektant:
LOXIA a.s.

Zhotovitel:
Stavitelství Kladno spol. s r.o.
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Fasáda roku 2002
Třetího ročníku soutěže Fasáda 2002 se zúčastnilo více než 100 přihlášených, vzhledem
k nedávným přírodním událostem byla vyhlášena i zvláštní kategorie Rekonstrukce fasády
poškozené povodní. Avšak vzhledem ke krátké době, která uplynula od ničivé povodně, nebyla
cena ve zvláštní kategorii udělena.

Kategorie:

Novostavba
Objekt:
Ředitelství loutkového divadla RADOST

s malou scénou, Brno – II. Etapa
Investor:
Město Brno

Projektant:
AAA Studio s.r.o., Ing. arch. Oldřich Prokeš

Zhotovitel:
ŽS Brno, středisko 4011

Kategorie:

Rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Zámeček Doubí, Karlovy Vary

Investor:
KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s.,

Karlovy Vary
Projektant:
SK– Projekt, Ostrov nad Ohří,

Ing. Vladislav Skoček
Zhotovitel:
THERMIA-BAU a.s., Karlovy Vary

Kategorie:

Rekonstrukce
Objekt:
Zámek Kinských, Kostelec nad Orlicí

Investor:
Josef Kinský

Projektant:
Ing. arch. Aleš Granát, Ing. Václav Hynek,

Ing. ak. arch. Jan Hendrych
Zhotovitel:
Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní

firma, Opočno
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Fasáda roku 2001
Druhý ročník soutěže Fasáda roku 2001 potvrdil životaschopnost tohoto projektu a zájem
široké řady odborníků z řad architektů, projektantů, realizátorů i investorů. Ředitel firmy Baumit
Ing. Pavel Med ocenil vysokou úroveň soutěžních děl i množství přihlášek, které ve druhém
ročníku dosáhlo čísla 98.

Kategorie:

Novostavba
Bytový dům Václavka, Praha 9 – Prosek

Investor:
STEP, s.r.o., Praha 9

Projektant:
A+Atelier, spol. s r.o., Praha 7,

Ing. arch. D. J. Škarda
Zhotovitel:
Ing. Ilja Herain, Praha 6

Kategorie:

Rekonstrukce
Vítěz kategorie:
Zámek Bechyně – jízdárna

Investor:
Panství Bechyně, zámek

Projektant:
EXCON, a.s.

Zhotovitel:
SNN Bechyně a.s.

Kategorie:

Rekonstrukce obvodového pláště
panelového domu
Objekt:
Obytný panelový dům, Praha 4 – Háje

Investor:
Hlavní město Praha

Projektant:
MCT, spol. s r.o., Ing. Ivan Řehoř, Praha 10,

SAF design, Praha 5, Ing. arch. B. Strádal
Zhotovitel:
VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.,

Praha 4

2019 magazín pro partnery & přátele
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Fasáda roku 2000
Vůbec první ročník soutěže Fasáda roku byl vyhlášen společností Baumit, s. r. o., na sklonku
minulého milénia. Soutěž byla vyhlášena ve spolupráci s Obcí architektů, ČSSI, ČKAIT
a mediálními partnery. Cílem soutěže bylo mimo jiné prezentovat špičkovou kvalitu použitých
materiálů značky Baumit.

1. místo:
Rodinná vila, Praha – Trója

Investor:
Soukromý investor

Architekt:
Ing. arch. Boris Moravec

2. místo:
Menza Technické univerzity, Liberec

Investor:
Technická univerzita, Liberec

Architekt:
ateliér ANTA

Zhotovitel:
První regionální stavební spol. s r.o.

3. místo:
Kostel sv. Jana Křtitele, Velké Hoštice

Investor:
Římskokatolický farní úřad

Architekt:
Architektonická kancelář I.D.E.A., spol. s r.o.,

Opava
Zhotovitel:
WINRO, s. r.o.
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Baumit Life Challenge 2020 – It's Spain Again!
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Baumit open

zateplení,
které dýchá
Proč je důležité, aby fasáda Vašeho domu dýchala?
Běžná čtyřčlenná rodina svými činnostmi, jako jsou praní, žehlení, vaření, koupání a také dýchání, vyprodukuje denně až 6 litrů vodních
par. Tyto vodní páry procházejí v zimním období obvodovými stěnami
domu do exteriéru a nekondenzují v konstrukci. Paropropustnost (nízká hodnota difuzního odporu - µ) obvodových konstrukcí je stěžejní
pro zdravé bydlení. Každá novostavba obsahuje velké množství vlh-

Špičkové tepelnětechnické vlastnosti a vysokou
paropropustnost zateplovacích desek Baumit open potvrzuje
i více než 15 milionů m2 zateplených fasád v Evropě.

34

kosti z omítek, podlah a zdiva. U starších staveb může být problémem
vlhkost vzlínající do zdiva od základů a z přilehlého terénu. Vyřešení
těchto problémů systém Baumit open hravě zajistí.
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S

ystém Baumit open je jedním ze základních stavebních kame-

Jak se kampaň tvořila

nů jednoho ze tří pilířů zdravého bydlení – Zateplení přede-

Hlavní postavou kampaně se stal stavebník, který tak intenzivně mys

vším. Dýchá a skvěle propouští vlhkost, zabraňuje kondenza-

lel na zateplení, až musel přebytek páry „vypustit“, stejně jako to činí

ci vodní páry v konstrukci, zajišťuje pohodlné vnitřní klima pro bydlení

Baumit open. Vznikly atraktivní vizuály, které se objevily na billboar-

a rychlejším vysycháním konstrukce zkracuje čas nutný ke stavbě.

dech, citylightech, výstavách, inzerátech, internetu i mostních láv-

Všechny tyto výhody jsme se pokusili emotivním, unikátním a jed-

kách. “Otevřená hlava“ nás pak doprovázela po zbytek roku.

noduše uchopitelným způsobem zprostředkovat všem stavebníkům
a majitelům rodinných domů.

Co konkurence neví

Reklamní kampaň „Otevřené hlavy ví…“ startovala v dubnu rozhlaso-

Když Vás někdo začne kopírovat, znamená to, že jste zřejmě udě-

vým spotem vysílaným na Evropě 2, Impulsu a dalších nejsilnějších re-

lali něco, co za následování stojí. To se přesně stalo nám, kolegové

gionálních rozhlasových stanicích. Zpívaný spot zaujal a v brzké době

od konkurence přišli s podobným nápadem, jen místo páry měl jejich

většina české populace věděla, že nejlépe domy zateplí právě systé-

model na hlavě žárovky. Naši zákazníci ale vědí, že originál je jen jeden.

mem Baumit open. Se startem kampaně jsme spustili i webové stránky
s kalkulátorem pro orientační výpočet ceny zateplení. Koho jsme svými
argumenty přesvědčili, ten si mohl vystavit voucher na slevu 21% a dopravu celého systému zdarma až na svoji stavbu. Stránka se postupně
stala nejnavštěvovanější stránkou našeho webu za tento rok.

Otevřené hlavy ví, že

originál je jen jeden!

Rozhlasový spot
Otevřené hlavy ví
Nejlíp domy zateplí
BAUMIT OPEN zateplení
BAUMIT OPEN nad něj není
V zimě hřeje, v létě chladí
fasáda, co oku ladí
Pěkně dýchá, na mou duši
BAUMIT OPEN domu sluší
BAUMIT OPEN – zateplení, které dýchá

Systém Baumit open

Zateplení, které dýchá.
2019 magazín pro partnery & přátele

Základem zateplovacího systému Baumit open jsou děrované
desky z fasádního polystyrenu s pravidelnou sítí otvorů. Všechny
vrstvy zateplovacího systému jsou navrženy tak, že zdivo může
volně dýchat a tím vytváří zdravé vnitřní prostředí.
Využijte nyní mimořádného zvýhodnění systému Baumit open
ve výši 21 %. Při objednání minimálně 100 m2 zateplovacího
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Novinky

Echt regály pro
„echt“ výrobky!
Začátkem letošního roku jsme se rozhodli podpořit malá,
praktická balení výrobků Baumit Baumacol a inovovat naši
tvář na prodejních místech. Zavedli jsme koncept Echt!

T

en vychází z podstaty značky Baumit.

variantě 5 kg, hydroizolační stěrky Protect 2K

Slovník synonym uvádí u výrazu echt

v balení 8 nebo 4 kg, Protect v balení 5 kg

– opravdový, pravý, ryzí, skutečný,

a Proof v balení 7 kg. V balení 1 kg a 5 kg nalez-

nefalšovaný, tedy tatáž adjektiva, kterými

nete i kontaktní můstek Supergrund. Všechny

můžete popsat naše výrobky. Zvolili jsme

výrobky jsou baleny v praktických kbelících,

červenou barvu, abychom se na první po-

které usnadňují manipulaci a zároveň umožní

hled odlišili od „žlutých“ i „modrých“. Prostě,

čistou skladovatelnost přímo v prodejně.

na prodejním místě – červená je Baumit.

V současné době najdete v prodejnách

Abychom šli s dobou, Baumit Baumacol lepi-

dva druhy regálů – „velký“ o šířce 1,2 m

dla, hydroizolace a stěrky jsme umístili na re-

a „malý“, široký 1 m. V příštím roce plánuje-

gály v menších, praktičtějších baleních. Nově

me tento koncept aplikovat na většině pro-

nabízíme lepidla Flextop Speed, FlexUni ve

dejních míst, kde máme umístěny regály.

Tři dobré důvody, proč si vybrat malá
praktická balení Baumit Baumacol:
■ skladnost a snadná manipulace
■ přímý prodej z regálu
■ pro malé realizace nebo dokončovací práce
Malý regál
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Velký regál
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Lehky
beton
PorBeton

Vysoká vydatnost, nízká objemová hmotnost
Urychlené schnutí
Výborné tepelněizolační vlastnosti

Lehký beton třídy LC 12/13 je ideální
pro provádění vodorovných konstrukcí
u kterých není žádoucí příliš velké
statické zatížení skladby. Jako plnivo je
ve směsi použito keramické kamenivo
s výbornými tepelněizolačními
vlastnostmi.

Nápady s budoucností.

Výstavy
jako staro/nová strategie
Každý ví, že nad osobní zkušenost není. Abychom se přiblížili soukromým investorům rodinných
domů, mohli s nimi mluvit „face to face“, dali jim možnost „osahat“ vzorky, struktury,
na vlastní oči poznat jednotlivé odstíny fasád, objevili jsme se letos na výstavách pětkrát.

1. Infotherma
V termínu 21.–24. ledna 2019 na výstavišti Černá louka v Ostravě
proběhl 26. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA zaměřené
na vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných
zdrojů. Představili jsme na 20 m2 výstavní plochy 888 vzorků odstínů fasád, kreativní techniky, zateplovací systémy Baumit open
a omítky Baumit Klima.

2. For Pasiv
Ve dnech 7.–9. února 2019 proběhl ve veletržním areálu PVA EXPO
PRAHA v Letňanech veletrh FOR PASIV 2019 zaměřený na nízkoenergetické, pasivní a nulové stavby. Díky odbornému zaměření
jsme cílili na projektanty, architekty i širokou veřejnosti se zájmem
o efektivní řešení stavebních konstrukcí rodinných domů. Tentokrát
již na 40 m2 jsme opět představili fasádní studio, Klima omítky a navíc si návštěvníci ve speciálním eKoutku mohli vyzkoušet on-line
nástroje pro vizualizaci barevného řešení fasády domu či vytvoření
individuálního vzoru mozaikové omítky. Poprvé tento rok jsme získali
ocenění za nejkreativnější expozici veletrhu.
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V

ýstavy vnímáme jako skutečnou komunikační platformu s veřejností, kde můžeme předat naše zkušenosti soukromým
investorům rodinných domů i realizačním firmám a být jim tak

nejbližším rádcem. Letos bylo vybráno pět výstav, které byly pro náš
obor stěžejní – INFOTHERMA, FOR PASIV, STAVBA A ZAHRADA,
ZEMĚ ŽIVITELKA a FOR ARCH.

Fasádní studio v akci
Naše mobilní fasádní studio představuje pět stojanů, kde si zákazníci mohou pohodlně na otáčecích ramenech prohlédnout všech 888 vzorků
odstínů fasád. Mají na výběr i z mozaiek a kreativních technik. Na stánku

4. Země Živitelka

též vystavujeme stojany s prezentací unikátních vlastností zateplovacích

V Českých Budějovicích proběhl v termínu 22.–27. srpna významný

systémů Baumit open a omítek Baumit Klima, aktivně podporujících

mezinárodní agrosalón ZEMĚ ŽIVITELKA. V České republice má bo-

zdravé bydlení. Velký zájem vzbudilo naše unikátní „akvárium“, s praktic-

hatou tradici a každoročně se těší velkému zájmu svých návštěvníků.

kou prezentací funkce Klima omítek, které pojmou až dvakrát více vody

I z tohoto důvodu byl pro nás ideální příležitostí nabídnout zájemcům

ve formě vodní páry než standardní vápenocementové omítky. Výstavy

o moderní stavební materiály ta nejlepší řešení pro stavbu rodinných

jsme zacílili na sběr kontaktů. Každý potenciální zákazník, který dora-

domů či průmyslových objektů. Pro Baumit znamenala další význam-

zil na stánek, získal poukázku na tři vzorky fasády zdarma (standard-

nou prezentaci a s venkovní expozicí ve stanu byla pro nás letos nej-

ně stojí tři vzorky fasády cca 700 Kč). Dále jsme zákazníkům nabízeli

více navštěvovanou výstavou, náš stánek vidělo více než 120 000

slevu 21 % s dopravou zdarma na „dýchající fasádu“.

návštěvníků.

3. Stavba a Zahrada

5. For Arch

V kulturním domě ALDIS v Hradci Králové se 22.–24. března 2019

Vyvrcholením letošních výstav a zlatým hřebem byl jubilejní 30. roč-

konala výstava STAVBA A ZAHRADA, určená pro všechny, kteří

ník stavebního veletrhu FOR ARCH konaný v termínu 17.–21. září.

se chystají stavět, rekonstruovat a zařizovat dům nebo byt. V naší

Ten nabídl naší společnosti ideální příležitost osobně oslovit zájemce

expozici jsme opět představili nejširší nabídku odstínů pro fasády,

o moderní stavební materiály a seznámit je s těmi nejlepšími řešení-

kreativní techniky pro jedinečnou tvář rodinných domů, unikátní

mi pro stavbu rodinného domu. S naší kreativně pojatou devadesá-

vlastnosti zateplovacích systémů Baumit open a omítek Baumit

timetrovou expozicí jsme mohli směle konkurovat firmám s dlouhou

Klima, aktivně podporujících zdravé bydlení.

vystavovatelskou tradicí. Na veletrhu jsme dostali možnost představit se více než 75 000 návštěvníkům.
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Dnes představujeme

Baumit Brno Modřice
M

odřický Baumit není závod jako takový, jde spíše o logis-

nový komplex. Nakonec byl vybrán areál bývalých stavebnin Stavoartikel,

tické centrum se skladovacími halami, vzorkovnou a ško-

kde působíme dodnes. Od počátku byla společnost Baumit v pronájmu

licími místnostmi. Z oblasti výroby je tu umístěna tónovací

společnosti Murexin, která spadá stejně jako Baumit do koncernu SIH.

jednotka, která propigmentovává mokré omítkové směsi. Kromě této

Časem firemní rozmach tlačil na další skladovací prostory, na větší a roz-

drobné výroby a uskladňování sortimentu se Brno postupně stává

sáhlejší investice do oprav chátrajících částí budov, což dalo vzniknout

jakousi kreativní křižovatkou pro setkávání zástupců stavebních firem,

dohodě obou firem a majitele skupiny SIH na odkup celého logistického

projektantů, koncových zákazníků i účastníků porad, školení či pre-

střediska a předání Baumitu.

zentací, a to nejen v rámci českého Baumitu.
Po rozsáhlé rekonstrukci a revitalizaci objektu, která probíhala od roku

Velký přerod

2016, kdy se Baumit stal vlastníkem celého areálu, jsou na řadě další

Po získání areálu jsme začali provádět kontrolní, monitorovací a sta-

důležité úpravy. Do konce roku 2020 je plánováno vybudovat v aule

tické činnosti k získání lepšího přehledu k provedení nutných zása-

administrativní budovy nové LIFE studio. V letech 2021 až 2023 se

hů do konstrukčních prvků budov. V první řadě jsme zrekonstruovali

chceme zaměřit na přední část areálu, kde je zapotřebí zmodernizo-

propadlý odvodňovací kanál dvorního traktu. Dále opravili nefunkční

vat reklamní plochy, parkoviště a středovou část s klidovou zónou.

osvětlení celého dvora, vyměnili zastaralý kamerový systém, zabezpečovací a klíčový systém. První zimní prověrka v letech 2016–2017
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Jak to začalo

ukázala, že v havarijním stavu je i střecha hlavní administrativní budo-

Brněnská pobočka společnosti Baumit začala fungovat v Jihomoravském

vy. Vedení společnosti se tedy rozhodlo revitalizovat celou budovu

kraji v druhé polovině roku 1996 v pronajatých prostorech betonárny

a v roce 2017 započala velká rekonstrukce, jež skončila letos. Celá

Transportbeton, v ulici Masná, a to až do roku 2003. Brzy přestal objekt

realizace oprav byla provedena pod křídly evropského programu OP

kapacitně vyhovovat, a tak se pod záštitou firmy Murexin začal hledat

PIK a byla zaměřena na snížení energetické náročnosti modřické pro-
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Vedoucí výroby a skladu
Vladimír Pokora

Logistické centrum Modřice funguje
jako partner stavebních firem, stavebnin
a dalších stavebních nadšenců při
uskutečňování jejich vlastních vizí.
vozovny. Program zahrnoval vnitřní zateplení střešního pláště, modernizaci zdrojů tepla, výměnu všech oken a dveří a zateplení vnější
schránky budovy. Přihlédli jsme i k potřebě našich dopravců a zvýšili
vnitřní výšku průjezdu odbouráním horní místnosti, čímž jsme zvedli
průjezd ze 4,2 m na téměř 5 m.
Dále musely projít renovací i skladovací haly. Dříve jsme vše skladovali jen na zemi, což nabízelo skladovací kapacitu 320 paletovacích míst v nezateplené a 96 míst v zateplené části skladu, přičemž

Historie a důležité milníky

kapacita venkovních prostor byla cca 900 palet. Po konstrukčních


leden 2016 – koupě celého areálu od společnosti

úpravách, kdy se zpevnilo podloží podlahy železobetonovým pod-

Murexin a počátek oprav havarijního stavu

kladem a vystavěly se nové paletové regály, jsme navýšili kapacitu


podzim 2017– začátek revitalizace v rámci evropského

na 586 paletových míst v zateplené skladové hale. To vše za při-

programu OP PIK (operační program Podnikání a inovace

spění montáže tepelných agregátů a díky zateplení obvodových

pro konkurenceschopnost)

stěn skladu. To bylo velmi důležité k navýšení skladovatelnosti tzv.


leden 2018 – modernizace skladových prostor

mokrého zboží, které podléhá teplotním limitům, kdy nesmí klesnout


říjen 2018 – stavba solární elektrárny s 90 panely

teplota pod 5 °C.


leden 2019 – rekonstrukce střešního pláště

Ke skladování izolantů a minerálních vat jsme začali využívat část pů-


jaro 2019 – ukončení OP PIK, a to zateplení fasády

vodního skladu společnosti Murexin, kde po vystavění několika pale-

administrativní budovy, vytvoření nového dopravního

tových regálů vznikl prostor pro uskladnění 225 dalších palet a k ulo-

konceptu areálu

žení 770 m3 izolantů.
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Důležitá dopravní smyčka

V současnosti máme v našem spektru barev k dispozici 888 odstínů

V roce 2017 vznikla nepředvídatelná omezení ze strany nového sou-

a těm, kdo si nevyberou, jsme pak díky našim laboratořím schopni

seda, který uzavřel obslužnou komunikaci, jež byla součástí výjezdo-

namíchat v rámci zvláštních receptur i další odstíny. Přesto během

vého okruhu z areálu. Proto jsme museli změnit dopravní koncept tím,

posledních dvou let stoupá obliba v klasické bílé barvě. Během příští-

že jsme vybudovali uvnitř areálu nový obchvat s obousměrným silnič-

ho roku plánujeme zprovoznit další tónovací jednotku.

ním provozem. Celou přestavbou původní průjezdnosti logistického
centra jsme se stali nezávislými na nečitelných záměrech některých

Komfortní budoucnost

okolních majitelů pozemků a do budoucna si vytvořili funkční vnitřní

V současnosti je v hlavní hale administrativní budovy k dispozici

dopravní obslužnost pro veškerá vozidla, ale i větší bezpečnost pro

showroom, kde si mohou zákazníci vybírat ze skutečných 888 vzorků

vlastní zaměstnance.

probarvených omítek a dále ze vzorků mozaikových omítek. Součástí
showroomu je i studio vzorků kreativních omítek a dílna aplikačních
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Výkonná tónovací jednotka

techniků, kteří dokážou poradit se skladbou omítek, jejich aplikací

Výrobu v Modřicích zastává tzv. tónovací jednotka, která je schopna v se-

i ztvárněním.

zónním období probarvit až 400 kbelíků denně. Roční objem výroby pak

Showroom i studio fungují skvěle a v odpoledních hodinách tady bývá

dosahuje téměř 900 tun mokrých probarvených hmot, přičemž veškeré

opravdu živo. Přicházejí sem i rodiny s dětmi, vybírají, dohadují se,

činnosti spojené s obsluhou výrobní jednotky zastávají pouze dva dělníci.

zkouší porovnávat odstíny, a to i na denním světle, a někteří se i ně-

Práci mají účelně rozdělenou na dva pracovní sektory, kdy jeden pracovník

kolikrát vracejí. A právě tento zájem a popularita našeho barevného

dle výrobního příkazu s číslem odstínu, počtem kbelíků a typem vhodné

stánku nás přiměla k myšlence na nové LIFE studio, kde bychom

báze vytiskne výrobní štítky. Podle štítků si druhý dělník připraví požadova-

slova „barevný odstín“ pozvedli na vyšší úroveň. Prvotního návrhu se

nou bázi, na počítači tónovací jednotky naprogramuje proces pigmentová-

ujal slovenský architekt Sebastian Nagy. Jeho představa je podobná

ní a postupně nechává probarvovat dle pokynů počítače jednotlivé kbelíky

již fungujícímu LIFE studiu v bratislavské pobočce Baumitu, přesto je

zakázky. Mezitím na druhé straně jednotky první pracovník propigmento-

v mnoha ohledech originální. Díky počítači a interaktivním programům

vané kbelíky odebírá a vkládá do gyroskopických mixérů, které dokážou

bychom měli zákazníkům poskytnout i audiovizuální možnosti, kdy

během minuty promíchat 25kg kbelík. Poté dělník vizuálně zkontroluje

si budou moci své představy o zbarvení fasády nasimulovat přímo

správnou barevnost objemu a provede kontrolní vzorek omítky k uchová-

na fotografii svého domu. Do konce roku 2020 by mohlo být vše do-

ní pro případné doobjednávky zákazníka na stejný objekt nebo třeba pro

končeno a zpřístupněno zákazníkovi pro rozšíření jeho fantazie a ori-

sjednocení barvy nově postavené psí boudy u domu.

ginality při rozhodování nad barevným ztvárněním tváře jeho domu.
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6000
Baumit
Facebook

B

aví nás s Vámi trávit čas a jedním z poměrně zásadních kaná-

tkali na každém z termínů se stovkami z Vás. Rádi bychom, aby naše

lů pro komunikaci se proto stala i sociální síť Facebook. Vlastní

stránka Baumit Česko byla i nadále místem, kam se chodíte inspirovat

stránku, kterou naleznete pod názvem Baumit Česko, jsme zalo-

i načerpat praktické informace a těší nás, že si stránka získává čím dál

žili v prosinci 2017. Začátky byly nesmělé, ale postupem času už víme, co

více fanoušků, kterých je k říjnu 2019 už bezmála 6 tisíc. A to jsme na za-

Vás zajímá a které posty Vás baví. Pravidelně zde proto najdete informa-

čátku roku začínali s číslem 1 147. Děkujeme všem, kteří jsou našimi

ce o produktech, jejich přednostech, rady a tipy jak s nimi pracovat. Dále

fanoušky, za jejich přízeň a zveme k návštěvě naší facebookové stránky

zde oznamujeme soutěže, pozvánky na semináře, publikujeme fotky ze

i ostatní, kteří si nás ještě doposud nevyhledali. Cesta je jednoduchá –

společných akcí, jakými byly třeba festivaly HRADY.CZ, kde jsme se se-

https://www.facebook.com/baumitcesko
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Baumit online
Rychlejší,
interaktivnější,
užitečnější

Společnost Baumit reaguje na rostoucí nároky na stavební projekty a stále se zkracující
čas na jejich realizaci a představuje nové, uživatelsky výkonné webové stránky Baumit,
jejichž prioritou je komplexnost a snadná orientace. Poskytují přehledné nalezení
systémových řešení, užitečné rady odborníků a další informace z širokého portfolia značky.

I
44

mplementační fáze nového webu byla ukončena začátkem letošní-

„Při výstavbě domů je internet a naše webová stránka velmi často

ho roku, kdy ve všech 26 zemích skupiny Baumit byl spuštěn nový

pro zákazníky prvním kontaktem se značkou Baumit. Také z tohoto

web – pro každou zemi ve vlastní jazykové mutaci a v obsahových

důvodu jsme se rozhodli vytvořit tuto platformu uživatelsky co nejpří-

úpravách respektujících potřeby trhů jednotlivých zemí. Optimalizací

větivější. Že se nám tento krok zdařil, potvrzuje zdvojnásobení počtu

webu se zkrátila doba načítání stránek, byly rozšířeny informace

návštěv webových stránek,“ hodnotí změnu Robert Schmid, majitel

o produktech stejně jako technické dokumentace, nebo rady ke

společnosti Baumit. Součástí nového webu jsou i aplikace, které

zpracování či ukázky referenčních staveb. Díky tomuto rozšíření nové

plánujeme do budoucna nadále rozšiřovat na takové úrovni, která

stránky uživatelům nabízejí maximum informací a vše, co skutečně

nabídne co nejlepší servis v práci s našimi produkty. Přesvědčte se

potřebují najít.

sami na www.baumit.cz
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tipy

proč si oblíbit nový
Baumit web
Vylepšená funkce vyhledávání
S naším vylepšeným vyhledávačem získáte
komplexní přehled o našem produktovém
portfóliu. Chcete vědět, jaký vliv mohou mít
stěny na Vaše zdraví? Zadejte do vyhledávače „zdraví“, obratem se dozvíte více.

Nový design stránky = intuitivní
a přehledné řazení
Chceme Vám předat co nejvíce informací.
Proto jsme zvolili přehledné řazení kategorií a podkategorií, ve kterých se pohybujete
zcela intuitivně a informace získáte v kratším
čase. Stejně snadno si můžete vybrat i z velkého množství ztvárnění a široké palety originálních povrchů tu pravou fasádu právě pro
Váš dům. Zjistíte například, jak vytvořit zdravé klima v interiéru, nebo jaké výhody přináší
kombinace moderních technologií s tradičními
materiály a ještě mnohem více…

Postavte si svůj vlastní svět
Baumit
Ukládejte si všechny informace, které Vás
zaujmou a vytvořte si svůj vlastní přehledný
svět Baumit. Váš individuální obsah si můžete zorganizovat pomocí nástěnky na webové
stránce v sekci myBaumit. Stačí se zaregistrovat na stránce baumit.cz, a pak Vám budou
dostupné vybrané informace ze všech Vašich
on-line zařízení.
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Úžasné lé to s...

Baumitem

Každý rok jsme oslavovali Fasádu roku společně s našimi příznivci v nějakém exkluzivním
prostoru – Fóru Karlín, hotelu Hilton nebo v Karlínském divadle. Usoudili jsme, že by to chtělo
změnu a tentokrát jsme pro naše zákazníky, partnery a příznivce připravili akce dvě – galavečer
Fasáda roku na Pankráci v Cubex Centru Praha pro „kravaťáky“ a roadshow, jaká v historii
Baumitu ještě neměla obdoby – hudební festival Hrady.cz.
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Od myšlenky až na hrad

Pozvánka pro všechny

Vyšli jsme z myšlenky, že Baumit působí v sedmi regionech republiky

Z našeho velkého nadšení se zrodil název „Úžasné léto s Baumitem“,

a „Hrady“ jsou na tom se svými regiony a s čísly dost podobně, jen jich mají

a tak jsme k akci také přistoupili. Pozvání na festival HRADY.CZ platilo

osm. Zjistili jsme, že v tomto segmentu bychom byli jediní, kdo se do tako-

pro všechny – lidi ze stavebnin, z realizačních firem, z provozů i vlastní

vé akce pouští, a protože máme rádi výzvy, šli jsme do toho s nadšením.

zaměstnance, prostě pro všechny příznivce Baumitu. Cílili jsme hlav-

Chápali jsme to jako ideální spojení – festival je koncepční a dobře fungující

ně na to, abychom oslovili co nejvíce zákazníků a představili se v těch

organismus, do kterého se přirozeně zapojíme a nebude nutné individuál-

nejlepších barvách, a to doslova. Naším stánkem totiž bylo „fasádní

ně domlouvat kapelu a zvát lidi. Přičemž každý si tam najde své, od dobré

studio“ a sloganem „Fasáda je Tvoje vizitka! Vylaď ji!“ A tak jsme ná-

muziky, přes příjemné setkání až po inspiraci od nás či jinou zábavu.

vštěvníkům „upravovali fasády“, tetovali či malovali na tvář. Ti si mohli
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Bezděz

Kunětická Hora
Točník

Hradec nad Moravicí
Bouzov

Švihov
Veveří
Rožmberk
nad Vltavou

„Fesťák“ nanečisto
vybrat z nepřeberné nabídky, odpočinout si, občerstvit se a hlavně si

Nic jsme nechtěli nechat náhodě a raději si všechno zkusili na-

v pohodě užít festivalovou atmosféru. „Fasádní studio“ podle nás svůj

nečisto. Generálka proběhla v Brandýse nad Labem na cvičáku

účel stoprocentně naplnilo, protože k naší radosti během festivalu od-

pro psy. Tam jsme si zkoušeli stavění a organizaci, určili vedoucí

bavilo přes tisíc inspirovaných zákazníků.

a doladili všechny nedostatky. Na to, že jsme šli do neznáma,

Předstupněm „fasádního studia“ byla výzva na našem facebooku,

výsledkem jsme byli velmi mile překvapeni. Do práce se zapojili

která odstartovala už dva měsíce před festivalem. Kdo si originálně

všichni, bez rozdílu postavení a opravdu jsme si to užili! Ve finále

pomaloval tvář a fotku vystavil na facebooku, mohl soutěžit o lístky

nás potěšily pozitivní ohlasy a respekt obchodního týmu!

od Baumitu na festival.
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Hrady 2019
Točník

12.–13. 7. 2019

Na Točníku jsme čelili nepříznivému
deštivému počasí, přesto stále s úsměvem
na rtech.
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Kunětická Hora
19.–20. 7. 2019

Takto nás ještě zákazníci neznají, máme
hotovo, poslední chvilka než k nám vtrhnul
rekordní počet návštěvníků.
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„Fasáda je Tvoje vizitka! Vylaď ji!“

Švihov

26.–27. 7. 2019

Rožmberk nad Vltavou
2.–3. 8. 2019

Tentokrát jsme zažili dobrodružství v podobě
aprílového počasí, které nás přes den
trápilo vedrem a večer jsme museli dělat
bezpečnostní opatření kvůli vichřici.
Mimochodem, všimli jste si našeho nového
přístřešku? :-)

Rožmberk nás uchvátil místními lesy,
kterými jsme byli obklopeni. Víkend jsme
strávili s holinkami na nohou a zákazníci se
nemohli nabažit naší dobré kávy. :-)
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Hrady 2019
Veveří

9.–10. 8. 2019

Hradec nad Moravicí
16.–17. 8. 2019

Náš stan září jako maják do noci, nikomu
se nechce jít spát.

Věhlas konceptu přilákal i marketingový
tým z rakouské centrály.
50
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„Le tošní ročník byl úžasný, takže příští rok pokračujeme…“

Bouzov

23.–24. 8. 2019

Je to náročné, ale stále je nám do skoku.
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Bezděz

30.–31. 8. 2019

Absolutně nejvyšší návštěvnost našeho
stánku – přivítali jsme více než 400 hostů.
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Adrenalin i relax
s našimi zákazníky
Říká se, že firmu dělají lidé. Budovat dobré profesní vztahy
s těmi, se kterými se dlouhodobě potkáváme v zaměstnání, se
většinou pokládá za samozřejmost, ale důležité jsou i vztahy
osobní. Společný čas, který je možné trávit mimo kanceláře,
jednání a obchodní schůzky, je velmi důležitý nejen pro vnitřní
kulturu naší firmy, ale vede i k výborným vztahům se zákazníky.

Fotbalový
svátek roku

Na průhonickém fotbalovém stadionu
se proti sobě 10. září postavila fotbalová
mužstva IZOMAT vs. Baumit. Šlo již o třetí
ročník. Po super výkonu našeho mužstva
jsme sice prohráli 4:3, ale kdoví, jestli by
výsledek nebyl vyrovnaný nebýt nešťastné
penalty. Naše „jedenáctka“ měla pouze
jednoho hráče na střídání, takže bylo
těžko na bojišti. O to víc si výsledku
ceníme. Týmu IZOMAT blahopřejeme
k vítězství a děkujeme za zázemí a vřelou
atmosféru, o kterou tu šlo především.
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Adrenalin
v soutěsce i na
raftech
Divokou řeku Salzu v Rakousku

sjely v květnu neohroženě na raftech
spojené týmy jižních a severních Čech.
Výšlap soutěskou Wasserloch Palfau
k mohutným vodopádům byla pak proti
tomu už jen pohodová „procházka“.

Cyklistické
zážitky
na Třeboňsku

Milovníky pohodových výletů na kolech
jsou kolegové ze západních Čech.
Se svými obchodními partnery si
užívali překrásnou jarní krajinu kolem
třeboňských rybníků.
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Fotbal trochu
jinak

„Stolní“ fotbal si zahrály týmy Baumit
vs. STAVMAT při zářijovém setkání ve
Varnsdorfu. Ve zdejším pivovaru Kocour
pak všichni načerpali ztracené síly.

Po stopách Nagela

Moravský kras, konkrétně Sloupsko-šošůvské jeskyně, se vydal objevovat v září na
kolech obchodní tým jižní Moravy se svými zákazníky.

Toulky
Vysočinou

V září jsme si užili se zákazníky
MPL Trading malebnou krajinu Vysočiny
v sedle kola. Čarovná příroda vybízela
i oddané cyklisty ke chvilce rozjímání.
Někteří účastníci ale měli „plán B“,
který jim nadělil krásné úlovky hub –
podívejte se na tu nádheru.
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Na lyžích nad vodou

Tradiční setkání přátel vodního lyžování pořádal letos v srpnu středočeský tým
pro své zákazníky na jezeru Ovčáry. Po náročném plachtění na vodní hladině
poseděli pak všichni u ohýnku při kytaře a dobrém drinku.

Pozdravy z cest našich zákazníků

Obchodní partneři vyjeli na tureckou
riviéru i s kloboučkem Baumit.
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Stříhání hroznů na kyjovských vinicích.

Pozdrav ze zimní Šumavy cestou
na Železnou Rudu.
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Pomáháme ostatním
k úspěchu
Jako rodinná firma, která si uvědomuje společenskou zodpovědnost, se
řídíme nejen jasně definovaným etickým kodexem, ale také vlastní intuicí
a potřebou pomáhat a podporovat. I to je naším hnacím „motorem“.

Honza Tománek
Náš Ironman
V patnácti letech Honzu Tománka srazil nepozorný řidič automobilu,
a právě tento moment se mu stal osudovým. S fyzickým handicapem se však vyrovnal po svém – sportem. Díky svým výkonům nyní
patří k nejúspěšnějším multi-sportovním talentům vrcholového parasportu na světové úrovni. Celý život inklinoval k cyklistice, které se
věnuje i nadále, sice v jiné podobě a na vysoké úrovni. Nejsou mu
však cizí ani jiné sporty. Úspěchy sbírá v dlouhém triatlonu a v dálkových bězích na lyžích. Honza je historicky prvním Čechem, který
na sledgi reprezentoval Českou republiku na Světovém poháru handicapovaných a je stále jediným Čechem, který dokázal na sledgi
dokončit Jizerskou padesátku a nejdelší běžkařský závod na světě Vassaloppet 90. Je několikanásobným mistrem ČR v časovce
jednotlivců i v silničních závodech a od roku 2011 je členem reprezentačního výběru ČR. Jeho kariéra ale rezonuje napříč celým
světem, v sérii extrémně těžkých závodů 70.3 Ironman (1,9 km plavání, 90 km kolo a 21,1 km běh) v kategorii Physically Challenged
pravidelně vítězí a v porovnání s nehandicapovanými závodníky se
umisťuje v první třetině absolutního pořadí. Čím je nám Honza také
nesmírně sympatický, je jeho lektorský a společnsky angažovaný
přesah. Věnuje se osvětě problematiky vrcholového sportu handicapovaných a toto téma společensky popularizuje. A my jsme rádi, že
jeho činnost můžeme finančně podporovat.
Více na www.honzatomanek.com
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Dětský domov Dolní Počernice
Co je víc než pomoc dětem
Dalším projektem, který má v naší veřejně prospěšné činnosti zásadní
význam, je podpora Dětského domova v Dolních Počernicích. Jedná se
o dětský domov s tradicí od roku 1923, který pracuje systémem vytváření rodinných skupin přibližujících výchovu dětí k prostředí rodin. Pro
starší děti zajišťuje možnost vyzkoušet si život ve cvičných bytech s cílem
připravit je na budoucnost a na běžný život. Úspěšnost dobrého začlenění je více než padesátiprocentní a to je pro nás obdivuhodný výsledek.
Více na www.domovpocernice.cz

Projekt Superstudio
Investice do budoucnosti
Architektonicko-urbanistická ideová soutěž pro studenty vysokých
škol s oborovou orientací na architekturu a urbanismus v Čechách
i na Slovensku, známá pod názvem Superstudio, má za sebou již
devátý ročník a nás velmi těší, že můžeme být součástí projektu,
který se orientuje na podporu kreativity mladých studentů. Vítězům
letošního ročníku Adamu Šustkovi a Vojtěchu Teclovi za koncepci
Sivko’s Column, neboli studii pohybující se na pomezí domu a vzpomínky, boudy a sloupu, bylo předáno ocenění v pražském Centru
architektury a městského plánování.
Více na www.superstudio.cz
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Cena Jindřicha Chalupeckého

Pro mladé talenty

S

polečnost Baumit nadále podporuje mladé talentované uměl-

„Jsem nesmírně rád, že v letošním ročníku jsme mohli,

ce v rámci soutěže Cena Jindřicha Chalupeckého. Společnost

v době přípravných prací u obou děl, uplatnit naše dlouholeté

nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného

zkušenosti v daleko větší míře a být jejich tvůrcům také

umění a literatury, esejisty a filozofa Jindřicha Chalupeckého, který stál

odbornými konzultanty.“

u jejího založení spolu s akademickým malířem Theodorem Pištěkem,

Ing. arch. Karel Kladívko

básníkem a výtvarným umělcem Jiřím Kolářem a dramatikem, spisova-

projektový specialista společnosti Baumit

telem a prvním porevolučním prezidentem Václavem Havlem. Jedná se
o nejprestižnější ocenění za výraznou tvorbu v oboru vizuálního umění.
Přihlásit se mohou umělci do 35 let, kteří působí nebo žijí v České republice. My jsme podpořili talentované umělce hned u dvou uměleckých projektů. Při jejich realizaci využily mladé umělkyně stavební materiály a bohaté odborné zkušenosti naší společnosti.
Prvním dílem je audiovizuální instalace Marie Lukáčové, ve které autorka zkoumá přebujelý kapitalismus v době postupující ekologické
krize z perspektivy brouků a parazitů.
U druhého díla využily autorky z uměleckého uskupení Comunite
Fresca tradiční řemeslo, a to vysoce aktuálním a zároveň veřejně prospěšným způsobem, když realizovaly fresky formou daru v místech
působení vybraných charitativních a neziskových organizací.

Díla všech finalistek a finalistů je možné vidět v Moravské
galerii v Brně, kde jsou vystavena do 19. ledna 2020.

Expozice Comunite Fresca
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Expozice Marie Lukáčové

„Moc si vážíme technické podpory Baumitu při přípravných

„Chtěla bych společnosti Baumit velmi poděkovat za

pracích naší expozice. Velkým přínosem pro nás bylo získání

spolupráci při tvorbě svého soutěžního uměleckého díla.

nových zkušeností s materiály této společnosti při stavbě umělecké

Vyřešili jsme společně poměrně obtížné prvky mé instalace

expozice. Rozhodně tyto zkušenosti využijeme v naší práci na

a vedle materiálové pomoci velmi oceňuji zejména odborné

dalších freskách, které jsou hlavním prvkem naší činnosti.“

poradenství z této strany.“

Comunite Fresca – Dana Balážová, Markéta Filipová a Marie Štindlová

Marie Lukáčová

finalistky z uměleckého uskupení

finalistka
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Praxe
Baumit Akademie

… tentokrát pro
řemeslníky

Pozvánka
1. den pro fasádníky
Dozvíte se
■
■
■
■
■

Jak správně vybrat lepidlo
O úskalích a zvláštnostech moderních izolantů
Hmoždinkovat – ano či ne?
Omítku paropropustnou nebo nepropustnou?
O kreativních a individuálních fasádách

Vyzkoušíte si:
■
■
■
■
■

Dostaňte naše materiály do ruky!
Přijďte si vyzkoušet jejich
zpracování v praxi.

2. den pro omítkáře, podlaháře
a obkladače
Dozvíte se a vyzkoušíte si:
■
■
■
■
■

Strojní omítání Klima omítek a výsledné povrchy
Vápenné omítky – novinku 2020
Nivello Quattro – nejprodávanější samonivelační stěrku
Speed výrobky – protože na rychlosti záleží
Efektivní lepení obkladů a dlažeb

Zateplovací systém Baumit open
Osazení kotev Baumit StarTrack
Hmoždinky Baumit S se zápustnou montáží
Tvorbu kreativních povrchů (beton, dřevo, keramický pásek)
Airless stříkání fasádních barev

Získáte Certifikát a Protokol o zaškolení.
Každý účastník obdrží montérkové kalhoty.
Vyberte si místo konání a přihlaste se na www.baumitakademie.cz
Kapacita seminářů je omezena. Vstupné činí 499,- Kč vč. DPH.
Další informace na tel. 326 900 400 nebo e-mailu BaumitAkademie@baumit.cz

Baumit CreativTop

Fasáda neomezených
možností
Hra struktur a barev
Osobitý a jedinečný vzhled fasády dnes neovlivní pouze volba
zajímavého barevného odstínu, ale i různorodost zpracování
struktury povrchu. Zapojte svou představivost a vytvořte svou
originální fasádu díky omítce Baumit CreativTop! Nabídne Vám
neomezené možnosti zpracování při vytvoření plastických struktur
či originálních povrchových úprav se vzhledem betonu, dřeva nebo
kovu. Barevné odstíny si navíc můžete vybírat z nejširšího vzorníku
fasádních barev Baumit Life a odstíny libovolně kombinovat.
 Neomezené možnosti vzhledu fasád
 Individuální struktury a povrchy
 888 odstínů Baumit Life

Náp ady s budoucno stí.

