
Zdravé vnitřní klima s interiérovou barvou IonitColor. 
Mějte doma čerstvý vzduch!

Zažijte
vodopád iontů

Pravý čas na sanaci  
Existuje mnoho dobrých důvodů pro sanaci fasády, ale jen málo správných řešení.

BaUMiT LiFE cHaLLEnGE
36 nominovaných projektů v mezinárodní soutěži o nejkrásnější fasádu Evropy.
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editorial

Kdo by nechtěl mít doma nebo v kanceláři stejně příjemný a svěží 
vzduch jako u vodopádu? Přesně to umí novinka roku 2020, 
interiérová barva a stěrka Baumit Ionit.

Obohacuje vzduch v místnosti o záporně nabité ionty a vytváří 
tak podobně zdravý a čerstvý vzduch, jaký je například v lese po 
bouřce nebo poblíž vodopádů. Navíc na sebe ionizované částice 
vzduchu vážou prach a pyl, který pak rychle klesá k zemi.

Ovzduší v místnosti je díky tomu mnohem zdravější a příjemnější. 
Přesvědčíte se o tom s každým nadechnutím.

V interiérech přitom trávíme téměř 90 % svého života. Proto je 
důležité mít v nich kvalitní vzduch. Takový, který se bude dobře 
dýchat a pomůže regenerovat buňky v lidském organismu, 
stabilizovat srdeční i dýchací činnost a zklidnit nervový systém.

Právě to dokáže vzduch bohatý na záporné ionty. A díky minerální 
interiérové barvě Baumit IonitColor ho nyní můžete mít i Vy.  
Je proto ideální pro místnosti, kde tráví čas všichni, na jejichž 
zdraví Vám záleží.

Baumit Ionit 
INTERIÉROVÁ BARVA A STĚRKA NOVÉ GENERACE

  Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru

   Zvyšuje koncentraci zdraví prospěšných záporných iontů

   Významně snižuje množství prachových a pylových částic

  Reguluje vlhkost vzduchu

Přemýšleli jste

co celý den
dýcháte?

někdy o tom,
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Vážené čtenářky a čtenáři,  
dostává se Vám do rukou nové vydání Baumit Magazínu, 
které se stalo doslova kronikou všech událostí, jež v této 
pozoruhodné době společně zažíváme. 

Situace doma i ve světě se velmi dynamicky mění, obory 
jako cestovní ruch, pohostinství či kultura jsou zcela 
paralyzovány. Českého stavebnictví se pandemie naštěstí 
příliš nedotkla a zůstává stále oporou ekonomiky. Museli 
jsme zavést mnohá opatření, abychom mohli vyrábět 

a dodávat podle Vašich požadavků, plnit všechny závazky, a přitom ochránili zdraví 
našich zaměstnanců. Za to, že se to podařilo bez zaváhání, patří dík hlavně lidem ve 
výrobě, logistice, ale i v první linii – členům obchodního týmu. V nových podmínkách 
jsme se naučili rychle fungovat, projevit svoji profesionalitu, a dokonce se i zasmát. 

Na dalších stranách Vám představujeme milníky tohoto roku – nový formát  
Baumit Akademie s dovětkem Praxe, zavedení unikátní interiérové barvy a stěrky 
Ionit pro zdravé vnitřní klima, uvedení nových výrobků z řady Sanova pro perfektní 
revitalizaci, renovaci a restaurování starších a historických objektů, představení 
nových mozaik pod názvem MosaikTop Natural Line nebo třeba eventy, které se nám 
i přes různá omezení podařilo realizovat – hudební festival BAU-MIT-FEST či expozici  
na veletrhu FOR ARCH. 

Zvláštní pozornost budeme věnovat všem 36 nominovaným projektům do 
mezinárodní soutěže nejkrásnějších fasád z celé Evropy Baumit Life Challenge. 

Naopak velice smutnou událostí byl odchod průkopníka, velkého inovátora v oblasti 
stavebních materiálů a zakladatele Baumitu, pana Friedricha Schmidta. Jeho život 
a dílo pro nás všechny v Baumitu zůstávají velkou inspirací. 

Když se ohlédnu za uplynulým rokem, byl to rok hledání nových cest a zdolávání 
překážek. Navzdory obtížným podmínkám přinesl i řadu úspěchů. A ty nepřišly 
náhodou. Je za nimi vidět spoustu práce. Nejen lidí v Baumitu, ale i našich 
obchodních partnerů, spolupracovníků i realizačních firem. Bez nich bychom nebyli 
tam, kde jsme. Děkujeme.  

Za redakční tým Baumit Magazínu Vám přeji hlavně zdraví, ale také plno radosti, 
optimismu a síly.

Martin Sochor 
vedoucí marketingu
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Co jsou to vzdušné ionty?

Vzdušné ionty jsou elektricky nabité 
částice, které se běžně vyskytují ve 
vzduchu. Pro lidské zdraví jsou přitom 
důležité zejména záporně nabité ionty. 
Jejich pozitivní vliv na lidský organismus 
i léčebný účinek prokázali Erwin Neher 
a Bert Sakmann, kteří v roce 1991 
získali Nobelovu cenu za fyziologii 
a medicínu díky studii zabývající se 
funkcí iontových kanálů v buňkách.

Výhody, které můžete změřit
Výhodou IonitColoru je i fakt, že si jeho účinnost můžete ověřit. 
Množství iontů ve vzduchu jde totiž změřit. Stačí si měření 
objednat například u Státního zdravotního ústavu. Měření 
mohou však provést i naši proškolení odborníci.
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čas měření v minutách

Výsledky měření koncentrace zdraví 
prospěšných záporných iontů ve vzduchu
V grafu je znázorněno množství záporných vzdušných iontů. 
Jedno z měření proběhlo 3. 3. 2020 v dětském pokoji 
v novostavbě bytového domu na Praze 10. Nejprve jsme 
pokoj řádně vyvětrali a poté okno zavřeli. Relativní vlhkost 
vzduchu byla cca 40 % a teplota přibližně 23 °C. Pro měření 
jsme použili ionometr IM806 na stativu ve výšce cca 1 m 
zhruba uprostřed místnosti. Dosažené výsledky ukazují vliv 
barvy Baumit IonitColor. Po zhruba 60 minutách je v uzavřené 
místnosti vidět výrazný nárůst zdraví prospěšných iontů, 
jejichž množství postupně vystoupalo až na 1 300 iontů/cm3. 

Srovnání s ionizátory
Tvorbu zdraví prospěšných vzdušných iontů slibují také běžné 
elektrické ionizátory. IonitColor je ale zdravější, efektivnější 
a přináší několik dalších výhod.

1.  IonitColor neprodukuje zdraví škodlivý ozon, který se běžně 
tvoří při používání elektrických ionizátorů pracujících na 
principu nízkého napětí.

2. IonitColor nespotřebovává žádnou energii.

3. IonitColor nevyžaduje údržbu.

4.  Barvu IonitColor můžete tónovat v mnoha odstínech. Domovu 
i kanceláři tak dáte vzhled podle svých představ.

5.  Barva IonitColor pracuje nepřetržitě a má výrazně delší 
životnost.

6.  Barva IonitColor dělá každou místnost voňavější, čistší 
a krásnější.

Důkaz místo slibů
Vzdušné ionty jsou částice, které neuvidíte, nelze je nahmatat 
ani cítit. Abychom ukázali, že opravdu existují, vyrobili jsme 
pro účely prezentací a výstav Ionit box. Ionit box je vitrína 
ze sádrovláknitých desek vymalovaná barvou IonitColor. 
Materiálem imituje stěnu běžného bytu či kanceláře. Součástí 
boxu jsou i dva ionometry – jeden uvnitř a druhý zvenčí. Oba 
ukazují aktuální množství iontů ve vzduchu. Obvyklá hodnota 
v interiéru bez výmalby barvou IonitColor je 200–300 iontů na 
cm3, zatímco s touto barvou je 1 200–1 300 iontů na cm3. Záleží 
však i na vlhkosti vzduchu a okolním prostředí.

Jak Ionit funguje?  
Fungování interiérové barvy IonitColor je založené na pohybu a interakci velkého 
množství pozitivních a negativních nábojů, které jsou na povrchu nátěru. Po nanesení 
dvou až tří vrstev přitahuje tato barva molekuly vodní páry, které se poté díky 
působení silového pole roztrhnou a vrátí zpět do místnosti. Tento proces se stále 
opakuje, zjednodušeně řečeno nátěr funguje nepřetržitě stejně jako magnet.

Vzdušné ionty na sebe navíc vážou prach a pyl. Tím se zvyšuje jejich hmotnost a rychle 
padají k zemi. Prach a pyl pak zůstávají na zemi, riziko jejich vdechnutí je díky tomu 
mnohem menší, což ocení hlavně alergici a astmatici.

Na rozdíl od elektrických ionizátorů, které pracují na principu nízkého napětí, nevytváří 
IonitColor škodlivý ozon a funguje neustále. I díky tomu dokáže v místnosti vytvářet 
stejně zdravý vzduch, jako je v lese po bouřce.
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Minerály 
IonitColor 
přitahují částice 
vzduchu a tvoří 
vzdušné ionty.

2.

Výsledné vzdušné 
ionty opouštějí 
povrch stěny 
a uvolňují prostor 
pro nové částice 
vzduchu.

3.

Tento proces 
probíhá 
nepřetržitě 
a vytváří tak 
stále nové 
zdravé ionty.

Interiérová malířská barva 
nové generace 
Baumit IonitColor
Zvyšuje počet zdraví prospěšných 
iontů ve vzduchu 

4 Baumit 5BaumitMAGAZÍN PRO NAŠE PARTNERY A PŘÁTELE MAGAZÍN PRO NAŠE PARTNERY A PŘÁTELE



všude, kam  
se podíváš

Komunikační kampaň

Ionty
Jakmile ze strany managementu padlo rozhodnutí o zavedení 

Ionitu na český trh, začali jsme připravovat komunikační 

strategii a  vypsali výběrové řízení na reklamní agenturu. 

Hledali jsme způsob, jak jednoduchým a  vtipným způsobem 

vysvětlit produktové benefity Ionitu. Ionit je interiérová barva, se 

kterou si domů kupujete nejenom krásné stěny, ale hlavně čerstvý 

a zdravý vzduch plný iontů. Vzduch bez pylů a prachových částic, 

který je možné dýchat v  lese, na horách nebo u vodopádů. Toto 

sdělení bylo třeba přetvořit do unikátní a vtipné kampaně.

I přes vládní opatření 

Vítězem výběrového řízení se stala agentura Vizus se sloganem 

21 kg čerstvého vzduchu pro Vaši domácnost, kancelář, děti 

nebo spánek. Nejlépe ze všech pochopila podstatu Ionitu 

a  přišla s  unikátním řešením. Výsledná kampaň byla mixem 

on-line a off-line komunikace a měla být slavnostně odstartována 

na veletrhu For Habitat, kde jsme chtěli představit Ionit odborné 

i  laické veřejnosti. Člověk míní, avšak život mění. Vláda ČR dne 

13. 3. 2020 přijala krizová opatření a život se zastavil, výstavy byly 

zrušeny, pohyb zboží i osob byl omezen. To nás ale neodradilo 

a rozhodli jsme se vytrvat, i když k dílčím úpravám muselo dojít.

On-line cesta k úspěchu 

Místo výstavy a  komunikace ve stavebninách 

jsme posílili on-line a PR část a kampaň startovala 

začátkem dubna. Zahájili jsme masivní on-line 

kampaní na nejsledovanějších webech. Jak ostatní 

firmy zastavovaly a stahovaly své kampaně, kampaň 

minerální barvě dokonce udělila hlavní cenu GRAND PRIX, a to 

především za inovativní přístup k řešení povrchové úpravy stěn 

s deklarovaným dopadem na kvalitu vnitřního prostředí. S naší 

expozicí věnovanou právě Ionitu a se sloganem „Zažij vodopád 

Iontů“ jsme navíc získali ocenění TOP EXPO za nejpůsobivější 

expozici nad 60 m2. Porota ocenila zejména zajímavý obsah 

a poutavou formu prezentace, která návštěvníky seznámila se 

současnými trendy moderního zdravého bydlení.

Zavedení Ionitu na český trh pro nás v  Baumitu představuje 

další krok v nastoupené cestě ke zdravému bydlení.

Ionit byla stále viditelnější a viditelnější. Nakonec jsme během dvou 

měsíců dosáhli 20 milionů zhlédnutí a stránka Ionit na našem webu 

se stala tou nejsledovanější. 

Viděli jste nás v TV i na veletrzích

Obchody byly zavřené, a  tak jsme nabídli zákazníkům dopra-

vu zdarma až do domu, a  to už od objednávky dvou kbelíků. 

Objednat barvu bylo možné ve vybraných prodejnách sta-

vebnin i  v  jejich e-shopech s  doručením do 5 pracovních 

dní. Pustili jsme se i  do TV podpory, společně 

s  Tomášem Koreckým, produktovým manažerem 

Baumitu a  současně největším ambasadorem 

Ionitu, a produkcí TV pořadu Rady ptáka Loskutáka 

jsme natočili reportáž vysílanou na TV Nova. Tomáš 

se objevil i v pořadu České televize Sama doma.

Baumit IoniColor jsme představili také na 31. ročníku 

veletrhu FOR ARCH. Jeho pětičlenná porota pak této 

EXPOZICI
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Jiří Heiniš – manažer pro 
klíčové zákazníky segment DIY
Baumit IonitColor jsem použil na vymalování 

dětského pokoje. Velmi dobře se mi s touto 

barvou pracovalo, velmi příjemně voní. 

Nevzniká žádný druhotný zápach po 

vymalování. Pokud je vymalování jedna 

z věcí, kterou mohu udělat pro zdraví dětí 

a rodiny, je má volba jasná – jdu do toho.

Karel Kladívko – projektový  
specialista
Předělávali jsme se ženou pokojíčky pro obě naše děti. Vy-

malování bylo samozřejmostí a také jsem si chtěl vyzkoušet, 

jaký Ionit opravdu je. Vše bylo na jedničku! Jen si dejte po-

zor, jakmile kapky na zemi nesetřete včas, ztvrdnou a drží 

jako přibité. Výrazy, které jsem používal při jejich úklidu, 

nepatří určitě do slovníku spisovné češtiny.

Václav Nevšímal – vedoucí produktového oddělení
V době koronakrize jsme se právě stěhovali a náš původní byt jsme chtěli 

připravit pro nové nájemníky, prostě ho posunout na vyšší úroveň. Chopili 

jsme se šance vytvořit jim zdravější prostředí. Vždyť málokdo má v pane-

lákovém bytě vzduch jako v lese. 

Martin Sochor – vedoucí 
marketingu 
Využil jsem skvělou nabídku. Chtěl 

jsem hlavně zjistit, jak se s Ionitem pra-

cuje a zda pocítíme doma rozdíl. Práce 

byla na jedničku, skvěle se aplikuje, 

voní a perfektně kryje. Vymalovali jsme 

kuchyň, potřebovala to nejvíce. Nyní 

mám pocit, že nám všem lépe chutná.

Daniel Ševčík – technický 
a obchodní zástupce pro 
severní Moravu
Rodiče mě požádali o  pomoc 

s  rekonstrukcí obývacího pokoje. 

Táta říká, že kdo má dům, má stá-

le co dělat. Rád jsem jim vyhověl 

a  vymaloval Ionitem. Zpracova-

telnost výborná, pokoj dýchá no-

votou i  na tu televizi se jim nyní 

lépe dívá. Za odměnu mi máma 

upekla můj oblíbený koláč.

Aleš Kotyza – manažer prodejního 
týmu jižní Čechy
Ionitem jsem vymaloval u nás na chatě a u dcery. 

Zajímalo mě, jak to funguje. Chtěl jsem změřit stav 

iontů před malováním a po něm. Byl jsem potěšený 

pohodlnou apliakcí a skvělou kryvostí, podle 

technického listu je zapotřebí dvou nátěrů, ale už 

po prvním nátěru byl výsledek perfektní. Výmalba 

Ionitem voní, jako když je čerstvě vymalováno 

vápnem. Když jsme dříve přijeli na chatu, museli 

jsme vyvětrat ten zatuchlý vzduch, nyní to není 

třeba, můžeme si rovnou užívat víkendu. 

Alena Vítková – účetní   
S manželem jsme se pustili do renovace parket v obývacím pokoji. Když už jsme byli v tom, 

tak jsme i vymalovali. Ionit perfektně kryje, původní barva byla červená. Máme krásný nový 

obývák. A ten vzdoušek – jedna báseň. 

Eva Dvořáková – účetní 
David Dvořák – vedoucí disponent
Plánovali jsme letos na jaře vymalovat naši 

„multifunkční“ místnost, která je zároveň 

obývákem, ložnicí, kuchyní a také pracovnou. 

Bylo pro nás důležité, aby barva měla kromě 

jiného i  vlastnosti přispívající k  zdravějšímu 

bydlení. Využili jsme tedy nabídku firmy 

a  vymalovali IonitColorem. S  barvou se 

nám pracovalo dobře a  s  výsledkem jsme 

maximálně spokojeni. 

Michal Krajdl – centrální nákupčí 
Petra Klokočníková – ekonom
S Michalem chceme mít byt jako klícku, když 

už jsme museli sedět doma, využili jsme čas 

a  pustili se do rekonstrukce koupeny, WC 

a chodby. S Ionitem je skvělá práce, bavilo nás 

to a nyní se, včetně našeho mazlíčka, cítíme tak 

nějak lépe.

Dárek od majitele

V  březnu jsme měli možnost využít 
velkorysou nabídku zástupce ro-
diny vlastníků koncernu Baumit, 

pana Roberta Schmida, který každému 
pracovníkovi Baumitu věnoval pro vlastní 
potřebu dva kbelíky barvy IonitColor. Byla 
zde však jedna podmínka – každý, kdo se 
pustil do malování, musel svůj počin zdo-
kumentovat. Záměrem bylo vytvořit foto-
album dokládající „divnou dobu“ i  našeho 
nezlomného ducha. V  době, kdy jsme se 
víceméně nuceně zdržovali doma, jsme 
tak měli možnost vyzkoušet, jak Ionit fun-
guje a  jak se s ním pracuje. Uveřejňujeme 
několik nejzdařilejších výtvorů. 

Baumit dbá na zdraví svých zaměstnanců
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Dobré důvody k sanaci 

Každá budova je individuální nejen svou konstrukcí, ale i  okolními 

podmínkami. A proto se dá teprve po odborném posouzení spolehlivě 

stanovit, zda se vyplatí provést sanaci, nebo ji postavit znovu. 

K sanaci objektu, který už má svá léta, však existuje řada pádných 

důvodů. Sanace je velmi často výhodnější než novostavba. Je možná 

i postupná revitalizace přizpůsobená finančním možnostem investora. 

Sanace je také ekologicky šetrnější. Šetří zdroje, protože se opětovně 

používají stavební hmoty, které jsou již na místě. Dá se použít už 

existující vnitřní infrastruktura a  mobilita, není nutné rozšiřovat 

zastavěné oblasti na úkor přírody. Místní rekreační oblasti a  travní 

porosty tak zůstanou zachované, což také přispívá k  šetrnému 

zacházení s přírodou. Předchází se tak vylidňování městských center. 

V neposlední řadě je zachování budov s historií i otázkou emocí. Sotva 

se najde někdo, kdo odolá kouzlu krásných starých zdí. Tato zvláštní 

fascinace i  snaha o  zachování stávajících cenných staveb motivují 

oddělení výzkumu společnosti Baumit k vývoji stále nových produktů 

Stavba nemusí být vždy jen nová. Rekonstruovat původní budovy 
má svůj půvab. Aby mohla být původní cenná stavba zachována, 
nabízíme vhodné sanační systémy pro perfektní renovaci. 

Historie
zachovaná

budoucnostpro

pro perfektní sanaci. Zachováním původních staveb se vytvářejí 

nové hodnoty, které tvoří základ udržitelného zdravého bydlení.

Výběr materiálu a produktu

Odborníci zabývající se sanacemi vyhledávají stavební materiály 

podle následujících principů. Nejdůležitějším aspektem je dlouhá 

životnost systému. U sanace jsou také velmi důležité „zdravé stavební 

materiály“ a „zdravý vzduch v prostoru“. Zpracovatelé v oboru sanací 

kladou velký důraz na zdraví prospěšné stavební hmoty jako takové.

Zachování historických budov je i otázkou emocí. Vznikají tím nové hodnoty, 
které tvoří základ udržitelného zdravého bydlení.

Sanace starého zdiva neznamená jen zbavit ho vlhkosti, ale přetvořit celý vnitřní prostor a  vytvořit v  něm zdravé mikroklima. 

Takové, které odpovídá i  principu energeticky úsporného bydlení. Z  tohoto pohledu lze říci, že renovací zastaralých budov 

vyřešíme obě věci naráz. Estetika a ekonomičnost zde jdou ruku v ruce. 
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Baumit Multi – obzvláště rozmanitý

Jak ve vnějším prostoru, tak i  uvnitř jde většinou o  dosažení co 

nejrovnoměrnější omítky. K  tomu byly také vytvořeny speciální 

vyrovnávací směsi Baumit, které mají velmi rozmanité použití, jsou 

spolehlivé a skvěle vypadají. Od základů přes fasádu, která má již 

nějaký ten rok za sebou a  jsou v ní trhliny, až po vnitřní zdivo se 

dá se systémem Multi provádět sanace téměř každého povrchu. 

Produkty Baumit MultiWhite, MultiRenova a  MultiFine mají, jak 

ukazuje jejich samotný název, maximálně univerzální použití pro 

vnitřní i  vnější povrchy, skvěle se nanášejí na plochy a  dají se 

používat jak na staré, tak na nové podklady.

Baumit Sanova – extrémně dlouhá životnost 

Každý, kdo se rozhodne pro sanaci starého domu, je nejen idealis-

ta, ale zároveň realista. Se správnými produkty je totiž i sanace vlh-

kých zdí snadno proveditelná, dlouhodobá a udržitelná. Ve srovnání 

s běžnými omítkami je Baumit Sanova L výrazně odolnější a má delší 

životnost na vlhkém zdivu zasaženém škodlivými vodorozpustnými 

solemi. Jako vrstva omítky s obzvláště vysokým podílem pórovitosti 

absorbuje vlhkost a soli a poskytuje ochranu zdiva s tepelněizolačním 

efektem. Baumit Sanova MonoTrass se dá použít u obzvlášť vlhkého 

a solí zasaženého zdiva a je certifikována podle mezinárodní směrnice 

vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a péči o památky – 

WTA. Vzhledem k mimořádné kombinaci plniv a pojiv je Baumit Sa-

nova S vhodný jako osvědčený sanační systém zvláště na takových 

Se správnými 
produkty není 
provedení sanace 
vlhkých zdí žádný 
problém. Reno-
vovat tak stačí 
pouze jednou za 
život. Dokonce 
i znalci v oboru 
památek stěží 
poznají rozdíl mezi 
starým a novým.

Baumit nabízí všem, kdo se 
rozhodnou pro sanaci a kla-
dou velký důraz na zdravé 
stavební materiály, systémy 
Sanova pro revitalizaci, reno-
vaci a restaurování.

částech stavby, které jsou vystaveny velkému mechanickému 

zatížení, tedy například na podezdívky. Speciální receptura 

umožňuje, že veškeré produkty Baumit Sanova mají čtyřikrát až 

šestkrát vyšší životnost než běžné omítky. Renovovat tak stačí 

pouze jednou za život.

Baumit NHL – speciálně na historické projekty 

Každý, kdo chce restaurovat svůj milovaný statek nebo historicky 

cennou či dokonce památkově chráněnou budovu tak, aby byla 

co nejvěrněji zachována její podoba, sahá při renovaci po pro-

duktech z vápna nebo přírodního hydraulického vápna. Receptu-

ra produktů Baumit NHL se řídila složením výrobků používaných 

u  historických budov a  je přizpůsobena zvláštním potřebám 

těchto staveb. Jsou tak ideálním řešením toho, aby se původní 

omítky daly restaurovat co nejvěrněji a zároveň s dlouhodobým 

účinkem. Produkty Baumit NHL byly vytvořeny speciálně pro 

sanaci a renovaci historických budov tak, aby se mohla uchovat 

jejich historická podstata i krása a byly zachovány hodnoty a kul-

turní dědictví pro další generace. Baumit nabízí ucelené systémy 

pro perfektní revitalizaci, renovaci a restaurování. 
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Jestli je fasáda budovy odolná a udržovaná, poznáte na první pohled. 
Je pevná a odolná, má dostatečnou životnost, vypadá dobře a nabízí 
i určitou individuální hodnotu? Pak je dosti pravděpodobné, že máte 
před sebou omítku Baumit MosaikTop.

na  
stavbě

Umění
Baumit MosaikTop
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M 337 Montblanc M338 Olympus

M 339 Castle M 340 Babia M 341 Rocky

M 342 Everest M 343 Etna M 344 Vesuvius

Natural
Line

Nové mozaiky

S lovo mozaika je odvozené z  latinského slova 

musaicum (věnováno múzám). Z  toho vychází, že se 

u  mozaiky jednalo vždy o  kreativní techniku, která 

slavila svůj umělecký úspěch od Pompejí přes Ravennu 

po byzantskou říši. Dnes má každý možnost vytvořit si 

vlastní mozaikové umění s minimálními náklady na několika 

čtverečních metrech svého domu – a zároveň toto umění plní 

určité důležité funkce.

Pevné a krásné 

Kolorované písky se smíchají s  vysoce kvalitním pojivem 

na bázi čistého akrylátu – to je recept na perfektní omít-

ku u obzvláště namáhaných částí fasád. Právě v oblastech, 

které jsou vystavovány velké zátěži, se tato jedinečná směs 

maximálně osvědčila. Baumit MosaikTop svým atraktivním 

designem, odolností, životností a pevností představuje krás-

né a  bezpečné řešení. Stavitelé a  architekti mají nyní na 

výběr mezi atraktivními barevnými designy. 

Mosaik Natural Line

„Zpět k přírodě“ je motto pro začátek nové dekády. Inovativní 

řada Mosaik Natural Line, která obsahuje 8 exkluzivních 

kombinací kamínků, používá přirozený třpyt zajišťující 

autentický vzhled kamene. Právě exkluzivní vzhled ve spojení 

s  vysokou kvalitou jsou hlavní přednosti této přírodní řady. 

Název nových odstínů, jako je Everest či Montblanc, je 

inspirovaný legendárními horami a vyzdvihuje přírodní původ 

materiálů.

Mosaik Essential Line 

Klasická řada Mosaik Essential Line nabízí i nadále 22 nejoblíbenějších 

barevných odstínů. Barevný křemenný písek, který Baumit pro své 

mozaikové omítky používá, se vyznačuje ověřenými vlastnostmi, je 

obzvláště tvrdý, robustní a odolný vůči otěru. To dělá z omítky Baumit 

MosaikTop, která obsahuje barevné kamínky a pojivo z čistého akrylátu, 

vždy dokonalou dekorativní vrstvu. A  nejen pro zvláště namáhané 

oblasti soklů. Potvrzuje to i nesčetné množství referenčních projektů.

Mosaik All Inclusive

Vynikající vodoodpudivost, dlouhá životnost či vysoká elasticita. To vše 

je zárukou, že tato fasáda vydrží téměř na věky. Navíc má jen minimální 

nároky na údržbu. Dokonce i při pohledu zblízka dělá dílo dojem pravé 

kamenné desky z různých druhů mramoru, barevné žuly a pískovce.
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Fasáda budovy je srovnatelná s  lidským obličejem. Dá se z  ní vyčíst charakter 
a  individualita obyvatel, kteří v  ní bydlí. S  naší fasádní omítkou Baumit CreativTop 
docílíte nekonečných možností ztvárnění. Tato všestranná a  snadno zpracovatelná 
omítka je dostupná v téměř každém myslitelném barevném odstínu.

Baumit CreativTop známe jako pastovitou probarvenou fasádní omítku 

připravenou k vytváření jedinečných kreativních fasád. S touto kreativní omítkou 

vznikají pouze unikáty, žádné fasády, které by byly jedna jako druhá. Ať již je 

použita celoplošně, nebo úsporně pouze jako zvýraznění určitých prvků, je Baumit 

CreativTop takříkajíc země neomezených možností kreativní tvorby. Spektrum 

individuálních možností tvorby struktury sahá od klasických omítkových struktur 

až po povrchy se vzhledem betonu, kovu nebo dřeva. 

Umělecká tvorba nezná hranice

S  fasádní omítkou Baumit CreativTop se můžete vrátit ke starým technikám 

a  strukturám a použít je v  souladu s potřebným dobovým vzhledem. Řemeslná 

tvorba tak získává opět hodnotu a postavení. Fasádník, který je zručný, může 

vytvářet senzační optické dojmy. Samozřejmě jsou Vám k dispozici školení, která 

se zabývají novými trendy a speciálními efekty.

Baumit CreativTop  
je velmi tvárná a strukturovatelná 

fasádní omítka. Snadno zpracovatelná 

dekorativní silikonová omítka Baumit 

CreativTop Vám poskytne naprostou 

výtvarnou svobodu. Řemeslo dostává 

moderní možnost realizovat struktury 

a fasády podle Vašich potřeb.

Vaší fasády
Kreativní tvář

Baumit CreativTop

EFEKTNÍ

STRUKTURY
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JEDINEČNÉ POVRCHY

Design pískovceTechnika pohledový beton Design cortenu

Dřevo

Optické řešení s výraznou strukturou

Přestože jsou barevné možnosti vzorníku Baumit Life téměř nevyčerpatelné, 

přichází omítka Baumit CreativTop navíc ještě s  plastickým efektem, tedy 

výraznější strukturou. Vnější fasáda má svou individualitu nejen díky volbě 

správné barvy, ale i zvolená struktura z ní vytvoří unikát. 

Nekonečně individuální

Baumit CreativTop je k  dostání v  šesti variantách zrnitosti od varianty Silk  

(0,2 mm) po variantu Max (4 mm) a  dá se tak perfektně přizpůsobit přání 

investora a  architekta. Každá fasáda nese „podpis“ řemeslníka, který ji 

vytvořil. V průběhu doby se nám podařilo shromáždit mnoho nápadů a inspirací 

k individuálním technikám. Seznam referenčních projektů, na které se můžete 

podívat, se neustále rozrůstá. 

Fascinující pohledová stránka ETICS

S  fasádní omítkou Baumit CreativTop se dají per fektně napodobit  

nejrůznější materiály. Například je nyní možné na zateplovacích 

systémech tvořit povrchy, které jsou pohledově téměř k  nerozeznání 

od pískovce, betonu nebo dřeva. Na rozdíl od pravých materiálů jsou 

tyto povrchy vytvořené pomocí omítky Baumit  CreativTop technicky 

jednoduché na údržbu a realizovatelné prakticky kdekoliv.

Imitace dřeva, která vypadá jako pravá

Zcela jednoduše můžete například pomocí naší omítky Baumit 

CreativTop vytvářet úžasné povrchy dřeva, ať již jako kompletní fasádu, 

nebo na malých plochách jako zvýrazněné prvky. Vše, co k  tomu 

potřebujete navíc, je silikonový fládrovací podvalek, kterým se vytvoří 

požadovaná struktura, a uzavírací nátěr Baumit Finish.

Baumit Lasur  

Všude tam, kde je zapotřebí 

stylový a zároveň starobylý vzhled, 

je tou správnou volbou. Má matný 

povrch a je vhodný jak k renovaci 

starších povrchů, tak i k vytváření 

harmonických fasád novostaveb.

01 Jasan

03 Bříza

05 Oliva

07 Ořech

09 Wenge

02 Dub

04 Třešeň

06 Teak

08 Stříbrný smrk

10 Akácie

Baumit Lasur v požadovaném odstínu dřeva  

Na výběr je 10 unikátních odstínů na vyžádání. Lazurní nátěr je možné aplikovat 

na fasádní omítky zateplovacího systému, případně na všechny typy minerálních 

podkladů. Velkou výhodou oproti pravému dřevu je dlouhotrvající vzhled bez 

zešednutí a jednoduchá údržba, kdy se „dřevo" nemusí stále brousit a lakovat.
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Baumit Ceramic se hodí na všechny typy minerálních podkladů, 

jako jsou běžné cihelné zdivo, vápenopískové tvárnice či mo-

nolitický a prefabrikovaný beton. Jako izolant můžete v tomto 

systému využít nejen minerální vatu s kolmým vláknem (v určitých 

případech i s podélným vláknem TR15), ale také polystyren (Baumit 

StarTherm nebo EPS-F). 

Obkladové prvky vybírejte buď ze seznamu výrobků, které prošly 

sérií testů ve zkušebně, nebo podle přísných parametrů. Každý 

obklad, který tato kritéria prokazatelně splňuje, můžete okamžitě 

použít. Bez jakéhokoliv dalšího zkoušení a výškového omezení.

Keramické obklady nalepíte flexibilní lepicí maltou Baumit Bauma-

col FlexTop třídy C2TE S1. Při šířce spáry 6-20 mm pak 

doporučujeme pro jejich spárování využít jednu z následujících 

cementových hmot. Baumit Ceramic S (z německého Schlämm), 

která se hodí pro plošné spárování obkladových pásků, nebo 

Baumit Ceramic F (z německého Fugeisen) pro přímé spárování. 

Vybírat můžete až z 9 barevných odstínů.

Takřka neomezená paleta obkladových prvků neklade kreativitě 

žádné meze a pomáhá najít individuální řešení, ať už má budova 

nenápadně splynout s okolním prostředím, anebo má představovat 

dominantní a nezaměnitelný prvek. Podrobněji vám tyto systémy 

představíme na Baumit Akademii 2021. Při sestavování konkrétní 

skladby domu Vaší „kapse na míru" však rádi pomůžeme již nyní. 

Baumit Ceramic 

F inální stěrkovací tmel, který uchvátí svou vysokou 

povrchovou kvalitou, snadnou zpracovatelností a  dobrou 

brousitelností. Dosáhnete díky němu hladkých a  rovných 

stěn i stropů v interiéru.

Urychlete průběh stavebních prací s  pomocí rychleschnoucí 

stěrky Baumit FinoGrande. Stěrkovací tmel můžete používat 

nejen na minerální omítky a  beton, ale i  při tmelení nebo 

případném celoplošném stěrkování sádrokartonových desek. 

Jeho mimořádně hladký povrch tvoří dokonalý podklad pod 

malbu a pomůže tak dodat moderní vzhled každé místnosti.

Pro celoplošné stěrkování podkladu použijte nerezové hladítko 

vhodné velikosti. Pokud aplikujete základní vrstvu tmelu na 

minerální omítku, překryjte všechny nerovnosti podkladu 

a zafixujte tak případná uvolňující se zrníčka. Pro strojní nanášení 

je vhodné použít například zařízení PFT Ritmo Powercoat. Finální 

vyhlazovací tmel se hodí na lokální opravy, vyplnění trhlin, děr 

a  rýh. U  celoplošného stěrkování srovnáme plochu širokou 

špachtlí do roviny.

Baumit FinoGrande je vhodný finální stěrkovací 

a spárovací tmel pro úpravy povrchů stěn i stropů nejen 

v novostavbě, ale taktéž při renovaci původních povrchů.

Barevné odstíny spárovacích hmot Baumit Ceramic S a Baumit Ceramic F
extra white anthrazitsilver greybeige white dark greysand blackcement greygrey white

pro Vaše stěny
Velké finále

9 nových
spárovacích hmot pro 

FinoGrande

Certifikovaná skladba zateplovacího systému s keramickým, 
cihlovým nebo kamenným obkladem

Představujeme  
další novinky  

2020 

I strojní nanášení

Pro celoplošné stěrkování

odstínů  

Vyzkoušejte 
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Life 2020
Baumit 

Challenge

Bytový
 dům

Rezidenční park Atlantis, Bulharsko  
Budova je harmonicky integrovaná do přilehlého parku 

s ušlechtilými dřevinami. Fasáda je rozdělena do tří částí, jež 

vytvářejí dojem samostatných budov. Bílá kompozice symbolizuje 

pobřeží a textura dřeva zase stromy kaštanů.

Bytový dům Seberíniho, Slovensko  
V městském kontextu budova doplňuje své přímé okolí, přičemž 

zohledňuje také blízkost sousedního, dobře rozvrženého sídliště. 

Architektura využívá kontrastu bílých omítnutých povrchů vnější 

vrstvy, výrazného zbarvení a hloubky.

Bienále soutěže Baumit Life Challenge se dostává do finále. 

Soutěže se zúčastnilo více než 380 projektů z  25 zemí v  6 

kategoriích: 

■ Rodinný dům 

■ Bytový dům 

■ Zateplení objektu 

■ Renovace historického objektu 

■ Nebytový objekt  

■ Kreativní fasáda

Porota pečlivě prozkoumala předložené projekty a  vybrala 36 

z nich. Vznikl tak užší výběr sestávající ze 6 nominovaných 

objektů z každé kategorie. Na následujících stránkách Vám blíže 

představíme jednotlivé finalisty. Podrobnosti o  nominovaných 

projektech naleznete také na našem webu: www.baumit.cz/
lifechallenge2020

Nejkrásnější fasády v Evropě jsou již 

vybrány! 13 předních architektů rozhodlo 

a vybralo z více než 380 předložených 

projektů ty nejlepší v jednotlivých 

kategoriích. Teď už zbývá jen najít 

v každé kategorii tu absolutně nejlepší 

fasádu.

Foto: Tomáš Manina

Foto: Evgeni Dinev

Apartmány Murgle, 
Slovinsko  
Projekt sestává ze čtyř 

jednotek s 98 apartmány 

různých velikostí a z wellness 

centra s bazénem, saunami, 

posilovnou a malou klinikou 

v přízemí. Všechny apartmány 

mají lodžie, uzavřená atria 

nebo větší terasy.

Loft Minimals, Řecko  
Inovativní budova s 11 loftovými 

apartmány se nachází na severním 

předměstí Soluně. Jasného, minima-

listického designu je dosaženo díky 

použití hrubých bílých povrchů, jakož 

i kovu a dřeva v různých strukturách 

a formách.

Viladům U Perníkářky,  
Česká republika  
Nový luxusní koncept se zaměřením 

na pohodlné, zdravé a energeticky 

efektivní bydlení v klidné přírodní 

lokalitě s  výhledem na Prahu  z jižně 

orientovaných apartmánů. Budova 

s nadčasovou architekturou uprostřed 

vil z 1. poloviny 20. století.

Green City, Rakousko  
Rezidenční projekt Green City Living 

je proslulý svou moderní a příjemnou 

architekturou. Balkóny jsou orien-

továny různými směry pro vytvoření 

dynamického celkového obrazu 

a zároveň tak vznikly velké prostory 

s místem pro zeleň v souladu 

s koncepcí udržitelnosti. 
Asamblul Mitropolitan Iasi, 
Rumunsko  
Součástí celku je Metropolitní katedrála, 

Metropolitní palác a několik administrativních 

budov. Tento rozsáhlý komplex postavil v roce 

1833 vídeňský architekt Johann Gustav 

Freiwald v neoklasicistním stylu. Byl otevřen 

v roce 1887 za přítomnosti krále Karla I.

Secession, Rakousko 
„Každé době její umění, každému umění jeho 

svobodu.“ V samotném srdci Vídně byl oživen 

klasický příklad secese právě včas, u příležitosti 

120. výročí jeho vzniku. Komplexní restaurá-

torské práce při zohlednění přísných požadavků 

historického dědictví.

 Renovace
historických objektů

Karstský hrad, Slovinsko  
Štanjel je jedním z největších hradů v oblasti 

Karstu a po letech zanedbávání byl konečně 

pečlivě renovován tak, aby vyhovoval směrnicím 

státního úřadu pro ochranu kulturního dědictví 

a aby byl zachován autentický charakter budovy.

Foto: Žiga Lovšin

Foto: Voumvakis Panagiotis

Foto: Miran Kambič
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Renovace
  historického objektu

Secession ve Vídni
(viz str. 21)

Regionální muzeum Kozienice, 
Polsko  
Renovace věže a  sousední historické budovy 

z 19. století v palácovém a parkovém komplexu 

v Kozienicích. Díky moderním technickým řešením 

a metodám konzervování byly obě stavby uvedeny 

do současného stavu a opět zcela získaly svoji 

někdejší majestátnost.

Berlínský palác Schlüterhof, 
Německo   
Berlínský palác, zbořený v roce 1950 vládou 

NDR, byl v roce 2019 zrekonstruován. Návrh 

architekta Andrease Schlütera je navzdory 

bohatosti barokního slohu velice jednoduchý. 

Skutečně úspěšná rekonstrukce.

Rekonstrukce pevnosti, Slovensko  
Národní kulturní památka Slovenska, pevnost proti 

Turkům z doby renesance, která vznikla přestavbou 

a rozšířením středověkého hradu, je dodnes 

symbolem evropské vojenské technologie.

 Zateplení
objektu

Domov pro seniory „Ca’ dei Fiori“, 
Itálie  
Ušlechtilá historická budova, jež svým moderním 

výrazem splývá s břehem řeky, je ideálním 

prostředím pro příjemný relaxační pobyt ve stáří.

Vivienda Alcoba, Španělsko  
Při přeměně tohoto zanedbaného přístřešku na 

dům se staré kamenné zdi zkombinovaly s novým 

nerovným povrchem připomínajícím přirozenou 

drsnost venkovského prostředí. Příčky v horním 

patře jsou navrženy tak, aby byla dřevěná střešní 

konstrukce viditelná z každé místnosti.

Školka č. 43, Polsko  
Jak může budova změnit perspektivu dítěte: 

sněhobílá fasáda byla navržena s velkou 

abstraktní kompozicí oken. Živé rámy září 

pozitivní energií, tak jako je to velice časté 

i u dětí.

Projekt M3, Srbsko  
Dům z roku 1969 byl kompletně 

zrenovován a přizpůsoben mo-

derním standardům. Na fasádě 

jsou okna ve tvaru kosočtverce, 

jež jsou zakryta žaluziemi 

z pravého dřeva – modřínu 

sibiřského. Žaluzie umožňují 

neuvěřitelné množství kombi-

nací a různých vzhledů.

Foto: Tomáš Manina

Foto: Rubén Bescos

 
Rodinný
  dům

Studios83, Litva 
 
Projekt Studios83 

je bytový dům,  ve 

kterém kdysi býval 

starý pivovar. Jedná 

se o projekt bytového 

domu s komerčními 

prostory, v němž se 

kombinují kontrasty 

– minimalismus 

a architektonické 

dědictví, sklo, zdivo 

a zeleň.

Longitudinal-axis-home, Maďarsko   
Všechny místnosti tohoto pozoruhodného rodinného domu 

zasazeného do rustikální oblasti jsou uspořádány v podélné ose. 

Podélná fasáda, které dominuje antracitově šedá omítka Baumit 

PuraTop, se otvírá velikými prosklenými tabulemi do dvora.

Projekt J, Slovensko  
Rodinný dům se nachází poblíž Bratislavy 

v zóně rodinných domů. V zájmu zajištění 

optimálního využití pozemku se budova 

v severní části harmonicky prolíná s krajinou.

Villa Alma, Itálie  
Použití nadčasové bílé barvy na jednotlivých 

částech fasády domu harmonizuje se 

čtvercovým tvarem budovy a staví do popředí 

jednoduchost. Tu ještě víc zdůrazňuje zeleň, 

která rezidenci obklopuje.

Inscribed Konopiska, Polsko  
Rodinný dům v obci Konopiska 

u Čenstochové se vyznačuje dokonalým 

přizpůsobením budovy prostředí a zajímavou 

kompozicí barev a struktur na fasádě.

The Row, Rumunsko  
Tento obytný komplex byl postaven na náročném 

pozemku s diagonálně procházejícím plynovodem. 

S cílem umožnit výstavbu byla navržena asymetrická 

kombinace šesti domů bez opakování a jednotvárnosti.

Patio No. 1, Slovinsko  
Budova se nachází na okraji centra Lublaně. Přes svou 

jednoduchost nabízí minimalistický dům komplexní 

zážitek z prostoru a bydlení. Tato atraktivní stavba 

skýtá všechny výhody bydlení v přírodě a ve městě.

Green Facade, 
Rakousko  
Hlavní sídlo skupiny 

společností Salzburg 

Wohnbau bylo reno-

vováno a rozšířeno 

včetně kompletního 

zateplení. Bylo 

přihlédnuto k ochraně 

životního prostředí 

a investor se rozhodl 

pro fasádu se zelenou 

břečťanovou stěnou 

a betonovým vzhle-

dem.

Foto: Norbert Tukaj

Foto: Benedek Bognár

Foto: Jakub Skokan,  

Martin Tůma /  

BoysPlayNice

Foto: Jure Goršič
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  Kreativní 
fasáda

  Nebytový 
objekt
Seeparkcampus West, Rakousko  
Seestadt je jedním z největších projektů městského 

rozvoje v Evropě. Nová administrativní budova se 

vyznačuje inteligentními interiéry, flexibilními užitkovými 

prostory, udržitelnou výstavbou a zelenými rekreačními 

zónami. Zvláštností je použití markýz na ochranu před 

sluncem, které se řídí podle polohy slunečních paprsků.

Ristorante Bolle Showroom 
Agnelli, Itálie  
Restaurace Bolle se nachází v Bergamu 

a vyznačuje se mimořádně pečlivým 

designem a přísnými tvary. Živý vnější plášť, 

mistrovsky přepracovaný pomocí Baumit 

CreativTop, připomíná fosilie, pohyby země 

a roztavené kovy.

Vinařství Weingut Müller,  
Rakousko  
Nad stávajícím vinným sklípkem zabu-

dovaným do svahu byl postaven nový 

soubor vinotéky a obývacího pokoje. 

Inspirací pro barevné schéma byly tóny 

červené v půdě, z níž se těžil kámen.

Dobrego III, Polsko  
Jedná se o architektonický komplex 

sestávající z tří budov se svažující se jižní 

částí. Celkově tvoří jednotnou čtvrť, jež je 

spojena řadou balkonů podél východní 

a západní fasády.

Rue CURIAL, Francie  
Hustota a rozšíření v městském kontextu: tato 

konfigurace umožňuje navrhnout budovu, 

jež spojuje rušnou městskou ulici Rue Curial 

s klidnější atmosférou pasáže Passage de 

Crimée.

The Courtyard, Slovensko  
„The Courtyard“ byl postaven v prostoru mezi městskými domy 

a jejich přístavbami. Jeho částečně veřejný charakter umocňují 

okolní terasy restaurací a aktivity, jako jsou večerní akce.

Muzeum MO, Litva  
Muzeum MO má skutečně jedinečnou fasádu s matnou omít-

kou, která připomíná odstíny bílé barvy převládající ve starém 

městě. Dekorativní lineární prvky rozdělují fasádu, vytvářejí do-

jem hloubky a jejich měnící se stíny vyvolávají pocit dynamiky.

Marbera Flora Green, 
Chorvatsko  
V srdci Kvarnerského zálivu 

se nalézá ostrov Krk, jenž byl 

letos obohacen o letovisko 

s 80 vilami z dubového dřeva, 

které jsou situovány v blízkosti 

pobřeží. Marbera Flora Green 

vily vytvářejí dokonalou souhru 

architektury a přírody.

Herbal Greenhouse, Maďarsko  
Tento nádherný bylinkový skleník byl postaven na troskách 

kláštera. Na sněhobílé fasádě naplánoval architekt omítnutou 

„robustní“ plochu za využití štětcové techniky pomocí omítky 

Baumit CreativTop, jež je členěna vložkami upletenými z lísko-

vých prutů s dřevěnými rámy.

Exclusive features,  
Německo  
Štukatér a majitel zrealizoval své 

řemeslné a tvořivé nápady ve vlast-

ním domě, kde exkluzivita interiéru 

přechází do fasády. Kreativní omítkové 

struktury, některé přírodní minerální, 

jiné tenkovrstvé s lakem a kovové 

v kombinaci se sklem a dřevem.

Arben Murati, Německo  
Jejich zručnost a nápady se projevily 

na budově jejich vlastní společnosti. 

Obdélníková struktura se skromnou 

hlavní fasádou tvoří potřebný rámec pro 

logo společnosti. Sgrafito klade speciální 

důraz na dekorativní vrstvu.

Školka „Neue Mitte“, Německo  
Hlavní důraz byl kladen na materiály a stavební postupy 

šetřící zdroje, jakož i na zdravé životní prostředí bez 

těkavých organických látek VOC. Ve vstupním prostoru 

dominují tmavé, výrazné barvy.

Foto: Tomáš Manina

Foto: Norbert Tukaj 

Foto: Benedek Bognár
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Dostaňte naše
materiály 

do ruky
Baumit Akademie

2020Praxe

Ze středečního programu byl největší zájem o kreativní fasádní techniky 

– napodobení struktur dřeva, cihlového obkladu a pohledového betonu. 

Účastníci si je mohli vyzkoušet ve stěžejních fázích zpracování, což využili 

jak muži, tak ženy. Velký zájem byl také o novinku – stříkání fasádní barvy. 

Účastníky zaujalo i pracovní stanoviště zpracování zateplovacího systému 

Baumit open, kde diskutovali nad „děrovaným polystyrenem“, „lepicími 

kotvami“ namísto hmoždinek a dalšími vymoženostmi, které dělají tento 

zateplovací systém výjimečný. Živo bylo také u pracoviště kotvení ETICS 

s hmoždinkami Baumit včetně zápustné montáže či systému Spiral Ank-

sys. Zajímavá byla i ukázka obnovy a renovace fasád multifunkční stěrkou 

Baumit MultiWhite.

Protože jsme s sebou vozili omítací stroj, mohli se omítkáři ve čtvrtek zdo-

konalit ve strojním zpracování jádrové omítky. Zároveň to byla příležitost 

ukázat účastníkům povrchovou úpravu omítky Baumit Klima v čase, jak 

zrála a nabízela možnost zpracování různých úprav. Podlaháři a obkladači 

si zase mohli vyzkoušet zpracování jedinečné podlahové stěrky Baumit 

Nivello Quattro nebo Baumit FlexBeton Speed ve spádu. Zjistili také, jak 

správně hydroizolovat a lepit dlažbu na balkonech. Při lepení pod průsvitnou 

dlažbou si účastníci vyzkoušeli, jak se vyhnout chybnému lepení obkladů 

a dlažeb. Seminářů Baumit Akademie PRAXE jsme na únor a březen 2020 

připravili hned osm – v Liberci, Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, dva 

semináře v Praze a dále v Brně a v Hradci Králové. Poslední dvě zmíněná 

místa jsme však navštívit nestihli, zasáhla nás omezení nařízená vládou ČR 

proti šíření koronaviru.

Vedle praktických ukázek přednesli naši produktoví manažeři vše podstat-

né, důležité a žádané při teoretických přednáškách. Představili také novin-

ky pro stavební sezonu 2020. V řadách účastníků byli například majitelé 

realizačních firem, stavbyvedoucí nebo zkušení a zvídaví realizátoři, tedy 

odborníci ze stavební praxe.

Sérii odborných seminářů Baumit Akademie Praxe jsme letos věnovali realizačním firmám. Jeden den 
fasádníkům a druhý omítkářům, podlahářům a obkladačům. Program byl ojedinělý tím, že vedle teorie si 
mohl kdokoliv z účastníků v praxi vyzkoušet jednotlivé technologické kroky zpracování materiálů Baumit.
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Spousta zábavy, hudby a soutěží. To všechno čekalo 14. 8. 2020  

na každého, kdo přijel na zámek Štiřín u Prahy. V zámeckém areálu jsme totiž 

uspořádali historicky první ročník BAU-MIT-FESTu, nového festivalu, který 

jsme připravili pro naše zákazníky i celý obchodní tým. Inspirovalo nás k tomu 

naše loňské neformální setkávání na festivalu HRADY.CZ. A protože jsme 

vše chtěli posunout o úroveň výš, uspořádali jsme festival vlastní. Vzhledem 

k letošní situaci se dá dokonce s trochou nadsázky říct, že se hned napoprvé 

stal největším hudebním open-air festivalem v České republice.

Zábava až do rána 

Cíl našeho festivalu byl jednoduchý – umožnit zákazníkům, aby nás poznali 

i při jiné příležitosti než jen při prodeji stavebních materiálů nebo při konzultaci 

projektů. A všem přinést den plný zábavy. Obojí to se do puntíku splnilo. 

I když pro nás byl BAU-MIT-FEST také pracovní – klientům jsme na něm 

představili unikátní barvu Baumit IonitColor, se kterou se mohli návštěvníci 

setkat během dne i večera v mnoha podobách.

Díky, že jste přišli!

Všichni si tak domů odvezli spoustu 

zážitků. A ti šťastnější navrch i některou 

z cen, o které hosté celý den bojovali.

Zájem o BAU-MIT-FEST byl tak velký 

a ohlasy tak pozitivní, že už nyní 

plánujeme další ročník. Sejdeme se 

znovu na zámku Štiřín.

Jak se nejlépe potkat se 
zákazníky v této divné době? 
Přece na vlastním festivalu!

BAU-MIT-FEST

Hlavní slovo ale měla hudba – od kapely Brigantia 

s naším kolegou Michalem Vošvrdou, hvězdným 

bubeníkem, přes skupiny Slza, Čechomor 

a Monkey Business až po Děda Mládek Illegal 

Band. Jednoduše hvězdná sestava, ze které si 

vybral každý. A všichni se maximálně bavili – jak 

bylo vidět třeba při vystoupení Děda Mládek Illegal 

Bandu, se kterým zpívalo snad celé nádvoří 

štiřínského zámku. V relax zóně si zase každý mohl 

opéct buřty nebo na vlastní kůži vyzkoušet různé 

hudební nástroje. A že o ně byl opravdu zájem! 

Střídali se u nich malí i velcí a věříme, že jsme tak 

položili základy spousty nadějných 

kapel, se kterými se v příštích ročnících 

určitě ještě uvidíme.

Stranou ale nezůstali ani naši kolegové 

z jednotlivých regionů. Ve svých 

stáncích pro hosty připravili různé kvízy 

a soutěže. A tak se mohli návštěvníci 

pobavit například při překládání hantecu 

anebo už dopoledne při golfovém 

turnaji na 9 jamek.

2020

Save the date 28. 8. 2021
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Objevovali jsme 
krásu měst 
plných barev

1. ročník „Baumit zabijačky“ 
se v pivovaru vydařil 

Na kole za poznáním krás i dobrých  
chutí Slovácka

Vítěze soutěže v  prodeji našich prémiových 
zateplovacích systémů Baumit open a Star za 
rok 2019 pro Baumit Premium Partnery jsme 
vzali na přelomu loňského října a listopadu do 
již zimně zahaleného Petrohradu a  Moskvy. 
Z počátečních rozpaků se vyklubalo obrovské 
nadšení. Obě metropole skrývají totiž velkole-
pé skvosty architektury, historie i  kulinářské 
zajímavosti. Nálada v této partě byla jako vždy 
přátelská a pohodová.

Do pivovaru Kněžínek v Nových Dvorech u Českých Budějovic pozva-
li kolegové z obchodního týmu jižní Čechy své zákazníky na 1. ročník 
zabijačkových hodů. Kromě dobrého jídla a pití všechny potěšila i ka-
pela Rodinný klenoty, se kterou hosté protančili a prozpívali celý večer. 
Překvapil i „rocker“ Aleš Kotyza, jinak distingovaný šéf regionu Baumit 
jižní Čechy. A právě rodinné atmosféry a vzájemného setkávání mezi 
obchodními partnery si všichni zúčastnění cenili nejvíce.

Spojení dobrého jídla, pití a pohybu na zdravém vzduchu. To bylo hlavní lákadlo cyklovýletu po Slovácku, na který 
jsme vyrazili spolu s našimi zákazníky ze severní Moravy. Jeho součástí byl odborný seminář a nechyběla ani 
ochutnávka místních specialit, včetně vína a pálenek.

Jihočeský pivovar, Slovácko nebo také Moskva 
a Petrohrad. To jsou jen některá místa, kde jsme se 

letos a loni setkali se svými obchodními partnery, 
zákazníky i kolegy. A kde jsme obdivovali okolní 

krásy, ochutnávali místní speciality a bavili se. Stihli 
jsme toho ale mnohem víc. Přesvědčte se sami na 

následujících čtyřech stranách.

Chvíle relaxu se 
zákazníky jsou pro 

nás důležité
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Těšíme se na vás  
v nových stáncích

V televizi jsme poradili, jak 
zateplovat

V nové kampani se potkáte 
s naší kolegyní

Namíchat 1 000 tun fasád? 
Pavel Kuchař to dokázal 

Patříme do Cechu malířů,  
lakýrníků a tapetářů ČR

Naše lady  
na cestách

I když letošek prezentačním akcím příliš nepřál, věříme, že se to brzy 
změní. Už proto, že jsme pro podobné akce vybavili novými stánky Bau-
mit naše obchodní týmy ve všech sedmi regionech. Věříme, že se s nimi 
brzy setkáte na akcích pro zákazníky či na dnech otevřených dveří ve 
stavebninách. 

V červnu jste nás 
mohli vidět také 
v televizi. V pořadu 
Polopatě, který 
vysílala 14. června 
Česká televize, 
představili Petr 
Lorenc a Michal 
Hulina přednosti 
zateplovacího sys-
tému Baumit open. 
A v praxi ukázali, 
jak ho aplikovat.

Dovedete si představit, jak vypadá milion kilogramů 
našich probarvených omítek? Pavel Kuchař, který 
vedl míchárnu v  Tonstavu/Pro-Domě v  Českých 
Budějovicích, to ví. Takové množství omítek Baumit 
už totiž namíchal! Tohoto neuvěřitelného čísla dosáhl 
loni v listopadu. Jako poděkování za jeho práci jsme 
mu darovali oblečení, které může využít třeba při 
svém oblíbeném tenisu. A že mu přijde vhod, ukazuje 
i fotografie s jeho svěřenkyní Natálkou, kterou trénuje.

Na své výrobky jsme tak hrdí, že se rádi zapojíme i do 
kampaně na jejich propagaci. Potvrdila to kolegyně 
z  produkt managementu Tereza Šubrtová, která se 
stala tváří naší komunikace pro Hornbach, Baumax 
a Bauhaus. Podívejte se, jak jí to sluší.

Na veletrhu For Arch jsme slavnostně podepsali smlouvu 
o  spolupráci a  stali se členy prestižní organizace 
sdružující profesionální malíře, lakýrníky a  tapetáře. 
Těšíme se na spolupráci a předávání know-how.

Tento rok jsme investovali také do rekla-
my na kolech. Nově tak můžete na ces-
tách potkávat kamiony s plachtou Bau-
mit i  dodávky s  polepem Baumit Ionit. 
Doufáme, že už jste je zahlédli a  líbí se 
vám stejně jako nám.

32 Baumit 33BaumitMAGAZÍN PRO NAŠE PARTNERY A PŘÁTELE MAGAZÍN PRO NAŠE PARTNERY A PŘÁTELE



Divná doba
Rok 2020 byl a stále ještě je divná doba. Začátkem roku se ve světě rozšířil nový koronavirus a výrazně 
zamíchal děním snad ve všech oblastech života. Celý svět se začal měnit a přizpůsobovat nové nečekané 
situaci. Spolu s ním jsme se měnili i my v Baumitu. Zprvu nás to trochu potrápilo, ale naštěstí se ukázalo, že 
jsme opravdu flexibilní a v každém problému dokážeme najít příležitost, jak se zdokonalit, něčemu novému 
naučit a přitom se i zasmát.

Všichni totiž víme, že s úsměvem jde všechno líp. 
Pro odlehčení situace jsme zorganizovali speciální 
soutěž pro zaměstnance. Jmenovala se „Fotosoutěž 
pro Baumiťáky“ a naši lidé do ní posílali momentky 
dokumentující „novou realitu“. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích – moje rouška, rouška s příběhem a divná 
doba.

Spousta z nás byla zavřená doma 
a pracovala z kuchyně, obýváku nebo 
třeba ložnice. Díky soutěži jsme se 
nemuseli bát, že zapomeneme, jak 
kolegové vypadají. Hlavně jsme se ale 
mohli navzájem pobavit a o to nám šlo 
především. A nejen proto, že dobrá 
nálada posiluje imunitu. Pobavte se 
i vy a podívejte se na ochutnávku těch 
nejlepších fotek, které se nám sešly.

Přes všechno nepohodlí jsme stále  
mysleli na naše zákazníky a obchod-
ní partnery. Nevzdali jsme se a  vždy 
jsme našli způsob, jak všem splnit sen 
o  jejich zdravém a  krásném bydlení.  
Děkujeme za motivaci. 

Marketingová 
porada

Makat 
se musí 

pořád, 
zákazník 
nepočká

Nás nedostanou!

Realita pracovního 
procesu v době korony

Marketing je skutečně 
všestranný obor

Můj 
velikonoční 
maskot

 Nezapomínejte 
na ústní hygienu!

Láska za časů korony

Buď připraven, 
vždy připraven!

Test byl pozitivní,
Fino Grande funguje!
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Rosteme!
Komfortní zázemí pro zákazníky a rychlá expedice zboží.  
To je cílem investiční výstavby v Brandýse. 
Návštěvníci naší provozovny v Brandýse nad Labem si nemohou 

nevšimnout výstavby, která značně zasahuje do provozu našeho 

výrobního závodu a do značné míry dočasně změnila i způsob 

expedice zboží. Zajistit komfortní poradenské a školicí zázemí pro 

zákazníky včetně velkorysého showroomu, efektivní skladování 

zboží, jeho rychlá expedice a vytvoření prostorových předpokladů 

pro další automatizaci výroby - takový je hlavní cíl výstavby nových 

objektů v naší provozovně v Brandýse nad Labem. 

Nová výstavba je umístěna na dosud nezastavěném pozemku 

o  rozloze téměř 15 000 m2 a skládá se z haly, venkovních sklado-

vých ploch, kompetenčního centra a souvisejících komunikač-

ních a parkovacích ploch. Jednolodní hala o rozpětí 50 m a ploše 

2 500 m2 bude sloužit pro kompletování a skladování jednotlivých 

zakázek před expedicí. Bude vybavena moderním elektronickým 

řídicím systémem, který zajistí sledování veškerých skladových 

položek a řízení jejich expedice. Zjednoduší a zrychlí vyhledává-

ní jednotlivých položek, stejně jako například zaškolení nových 

pracovníků. Samozřejmou součástí zahrnutou do funkce systé-

mu je definice standardů zajišťujících efektivní fungování skladu. 

Stavební část bude dokončena ještě letos, po kolaudaci, vybavení 

skladovými systémy a navezení zboží zde zahájíme provoz na po-

čátku příští stavební sezony.

Nová hala a venkovní skladová plocha významně navýší naše 

kapacity pro skladování vlastních výrobků i obchodního zboží 

a odlehčí stávající výrobní a skladové hale. Tím 

si vytvoříme prostorové podmínky pro další au-

tomatizaci výroby pastovitých výrobků, tenkovrs-

tvých probarvených omítek, základních nátěrů, 

fasádních barev a disperzních lepidel. 

Vysoká skladová kapacita halových prostor nám 

umožní lépe plánovat výrobu a efektivně využívat 

výrobní zařízení při sezonních výkyvech daných 

klimatickými vlivy, dovolí nám také vyšší předzá-

sobení kompletačními materiály. Ve výrobní části 

pak získáme komfortní zázemí pro skladování 

vstupních surovin a obalů. 

Stejně důležitá je pro nás i plánovaná stavba 

nové jednopodlažní budovy o zastavěné ploše 

1 670 m2, ve které vznikne kompetenční cen-

trum pro naše zákazníky. Jeho součástí budou 

poradenské a školicí prostory. Velká plocha je 

zde plánována pro showroom, kde si velcí i malí 

investoři budou moci s použitím reálných vzorků 

vybrat tu správnou a jedinečnou fasádu pro svůj 

dům. Zázemí bude připraveno pro teoretickou 

i praktickou výuku. V této budově také shromáž-

díme všechna naše odborná oddělení, která se 

zabývají prodejem našich výrobků a podporou 

zákazníků. 

  příprava výstavby trvala déle než 3 roky

   nové stavby vznikají na pozemku o celkové výměře  
téměř 24 300 m2 

   Sejmutá ornice má objem 6 500 m3 

   archeologický průzkum probíhal déle než 6 měsíců a byla 
učiněna řada nálezů, mj. i dva kosterní pozůstatky staré 
3 až 4 tisíce let

  na vyrovnání terénu bylo použito přes 14 000 m3 navážky

   podmíněnou investicí je obecní obslužná komunikace 
v délce přes 100 metrů

Zajímavosti:

Aleš Polidor a Pavel Med během kontrolního dne
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Jedním z  pilířů komunikační strategie Baumitu je propracovaný 

systém školení pro projektanty, architekty, realizační firmy i distributory. 

Největší akcí tohoto typu je začátkem každého roku Baumit Akademie 

a navazující školení. Školení vždy probíhala takříkajíc „face to face“. Je 

pro nás totiž důležité setkat se a dát účastníkům možnost sáhnout 

si na výrobky, vyzkoušet systémy naživo nebo se prostě jen poznat 

osobně.

Od 15. 3. 2020 to ale nebylo možné, a proto jsme hledali cesty, 

jak naše znalosti a  zkušenosti předat bez osobního kontaktu. 

Inspirovali jsme se tím, co „frčí“ mezi mládeží, a  po vzoru 

známých youtuberů spustili BaumitTV na našem YouTube kanálu 

BaumitCZ. 

Byla to nová věc a museli jsme se hodně učit. Příprava scénáře 

je sice podobná, jako když točíte jakékoliv jiné video, ale přece 

jenom to není stejné. Stresujícím faktorem je on-line přenos, kde 

Ze zaměstnanců
Baumitu
se stávají

Hanka Mašlíková
Tváří Baumitu na Instagramu se stala

Víte, že nás nově najdete také na 

Instagramu? Letos v létě jsme si založili účet 

Baumit Česko, kde najdete ukázky realizací 

i  zajímavosti ze zákulisí. A  s  Instagramem 

jsme spojili i  svou první influencerskou 

kampaň. Její tváří se stala Hanka Mašlíková, 

která barvou Baumit IonitColor vymalovala 

místnost u  svého bratra. Vůbec poprvé si 

tak vyzkoušela malování válečkem. A proč 

jsme si vybrali právě Hanku? Protože 

tato modelka a  moderátorka je známá 

svým zdravým životním stylem. A  k  němu 

Baumit IonitColor perfektně sedí. O tom se 

mohli přesvědčit i  návštěvníci výstavy For 

Arch, kde Hanka spolu s  námi tuto barvu 

představila.

@baumit_cesko

 youtubeři

Ionit a zdravé bydlení,  
v hlavních rolích Tomáš Korecký  
a Aleš Kotyza.

Revitalizace bytových domů a služby Baumit,  
v hlavních rolích Tomáš Turek a Jaromír Žumár.

Baumit open – 
zateplení, které dýchá! 

V hlavních rolích 
Petr Lorenc a Luděk 

Gajdoš.

není prostor na opravy či vystřihnutí 

nepovedených scén. Plusem je 

naopak autenticita. Prezentujeme se 

takoví, jací opravdu jsme, a  můžeme 

komunikovat s diváky prostřednictvím 

on-line chatu. 

Nakonec jsme zjistili, že stačí nadšení 

účastníků, dobrá příprava, kamera, 

pár světel a  jeden počítač. Po 

třech opakování už jsme dokázali 

zapojit efekty, které všichni známe 

z televizních zpráv – animace, vložená 

videa nebo titulky běžící ve spodní 

části obrazovky. Všechny nově nabyté 

zkušenosti zúročíme při přípravě 

dalšího ročníku Baumit Akademie v  příštím roce.  

Všechny naše webináře můžete zhlédnout ze záznamu 

na našem YouTube kanálu www.youtube.com/user/

BaumitCZ.
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Nevíte, jakou barvu fasády zvolit pro svůj nový nebo rekonstruovaný dům? 

Snadná pomoc – od toho je tu naše nová aplikace Baumit Vizualizace. 

Najdete ji na webové adrese www.baumit-vizualizace.cz a  hravě s  ní 

vyberete nejvhodnější odstín fasády. Nebo si jen ověříte, jestli ten plánovaný 

s vaším domem opravdu ladí.

V aplikaci Baumit Vizualizace máte několik možností, jak najít nejvhodnější 

barvu fasády. V první řadě můžete sáhnout po některém z referenčních 

projektů. Stačí vybrat ten, který je vašemu domu nejpodobnější a vyzkoušet 

na něm libovolné odstíny a jednotlivé kombinace. Do aplikace můžete také 

nahrát fotografii vašeho domu a jednotlivé barvy a textury otestujete přímo 

na ní. Názorně tak uvidíte, jak bude Váš dům s danou fasádou vypadat.

Anebo si zvolíte profesionální vizualizaci. V takovém případě Vám barevné 

řešení fasády navrhne náš specialista. Stačí napsat, o  jakých odstínech 

uvažujete, a poslat snímek vašeho domu. Jen je třeba, aby fotografie byla 

dostatečně kvalitní (alespoň 1 MB) a  vyfocená za dobrých světelných 

podmínek. Pomoc profesionála je sice zpoplatněná, pokud si u nás ale 

následně fasádní materiály objednáte, odečteme vám z jejich ceny právě 

náklady na vizualizaci. V podstatě ji tak získáte zdarma.

Je ale jen na Vás, který postup v  naší aplikaci 

zvolíte. A pokud byste si náhodou nevěděli 

rady, jak s Baumit Vizualizací pracovat, 

najdete na stránkách baumit.cz 

i přehledný videonávod.

www.baumit-vizualizace.cz

jaké barvy
Vyzkoušejte,

sluší fasádě vašeho domu

1 2 3

Jste hrdí na fasádu, kterou jste nedávno dokončili, nebo ji brzy 

dokončíte? Přihlaste své projekty do soutěže Fasáda roku 

2021 a získejte odměnu 50 000 korun a sošku Fasádea.

Soutěž Fasáda roku letos vyhlašujeme po roční pauze. Přihlásit 

do ní můžete svůj projekt zhotovený z  materiálů Baumit 

a dokončený v roce 2019, 2020 nebo nejpozději v dubnu 2021. 

Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích:

   Novostavba objektu určeného k  bydlení (rodinné a  bytové 

domy)

    Novostavba nebytového objektu

   Rekonstrukce

   Rekonstrukce historického objektu

O  vítězi rozhodne sedmičlenná porota ve složení:  Ing. arch. 

Ivo Slamjak, Ing. arch. Zdeněk Havlík, Ing. arch. Jura Bečička, 

Ing. Vítězslav Dvorský, Ing. Pavel Čurda, Ing. arch. Vít Vencour 

a Ing. arch. Jiří Vaníček. V prvním kole každý z porotců ohod-

notí přihlášené projekty a  vybere tři nejlepší v  dané katego-

rii. Následně se body od všech porotců sečtou a získáme tak 

vždy tři finalisty. Z nich následně porota zvolí v každé kategorii 

nejzdařilejší projekt, který získá hlavní cenu.

Odborníci kladou při hodnocení důraz zejména na celkový 

dojem, řemeslné a  materiálové zpracování fasády a  také na 

použití inovativních materiálů a  technologií. Jedním z hlavních 

cílů této soutěže je upozornit na výjimečná fasádní řešení, která 

mohou inspirovat další projekty.

Své projekty přihlašujte do 30. dubna 2021, a to prostřednictvím 

formuláře na stránce www.baumit.cz/o-spolecnosti/fasada-

roku, kde najdete i  podrobná pravidla soutěže. Slavnostní 

vyhlášení vítězných staveb a  předání ocenění Fasáda roku 

2021 proběhne 28. 8. 2021 v  areálu zámku Štiřín během 

2. ročníku BAU-MIT-FESTu.

Přihlašujte 
Vyhlašujeme 19. ročník soutěže 

Fasáda roku

své projekty!
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Rozloučení 
s průkopníkem v oblasti  

stavebních materiálů
Friedrich Schmid  1943–2020

Pokud někdo ztělesňoval spojení 

„životní dílo“ ve všech jeho 

významech, byl to  

Friedrich Schmid. Historie společnosti 

Baumit je úzce propojena s jeho jménem.  

Když 31. března 2020 zemřel, rodinný podnik 

přišel o svého zakladatele a stavební průmysl 

o průkopníka a vizionáře. Je opravdu těžké 

několika slovy výstižně popsat tuto skutečně 

mnohostrannou osobnost.

F
riedrich Schmid se narodil do zmatku 2. světové války. 

Ovlivněný otcem, který těžil vápenec na jihu Vídně, i devas-

tujícími důsledky války měl již v mladém věku vizi, čemu se 

bude později jako podnikatel věnovat.

Jeho cílem bylo přispět svým dílem k  ob-

nově krajiny – chtěl vyvíjet dobré a  praktické 

stavební materiály a  pomoci tak trhu, který 

na ně čekal. Po maturitě pokračoval ve studiu 

na obchodní akademii a  na Montanuniversität 

v Leobenu. V roce 1967 se oženil.

Zásadní životní okamžiky

Friedrichu Schmidovi bylo pouze 26 let, když musel 

v  roce 1968 kvůli zdravotním problémům svého 

otce převzít řízení části firmy. Odpovědnost za celý 

podnik převzal na svá bedra po smrti otce v  roce 

1974. Tehdy přebral společnost s obratem ve výši 60 

milionů šilinků, tedy zhruba 4 miliony eur. O čtyřicet 

let později už to bylo 1,2 miliardy eur. Během éry Friedricha 

Schmida se firma modernizovala, expandovala a rozvíjela, nikdy 

se však nezapomínalo na tradici.

Mezinárodní inspirace

Při svých studijních cestách do americ-

kých a  německých společností, kte-

ré se zabývaly stavebními materiály, si 

Friedrich Schmid uvědomil, že na stave-

ništi je třeba rychlost, jednoduchost 

a kvalita. Kromě toho měl spolehlivý cit 

pro trh a vyvíjel výrobky vždy podle po-

třeb zákazníků. Brzy tak spatřily svět-

lo světa první průmyslově vyráběné 

omítky z  Wopfingu. O  něco později, 

koncem 60. let, vznikla první omítka 

pro strojové zpracování.
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Kdo má odvahu, vítězí

Aby oslabil pozici tehdejšího lídra ve výrobě cementu, začal 

Friedrich Schmid připravovat „tajnou“ výstavbu cementárny. Plán 

uskutečnil a firma Wopfinger Stein und Kalkwerke, která tak nově 

zahrnovala kromě vlastního kamenolomu a  zpracování vápence 

i  vlastní výrobu cementu, byla zase o  něco nezávislejší. V  roce 

1980 podnikatel s nadšením odkoupil závod Oswalda Nowotneho 

na výrobu polystyrenu a  o  něco později zřídil první podnik na 

výrobu extrudovaného polystyrenu (XPS) v Rakousku. Vznikla tak 

firma Austrotherm.

Lov na inovace

Lovecká vášeň, kterou pěstoval ve svém soukromí, ho neopustila 

ani v jeho pracovním životě. Postupně tak dobýval trhy ve střední 

a východní Evropě. Po roce 1989 využil vhodnou chvíli a pronikl 

do nové Evropy se značkou Baumit. V  roce 2008 Friedrich 

Schmid předal vedení společnosti Schmid Industrieholding, 

která v současnosti zahrnuje více než 60 podniků, svému synovi 

Robertovi. 

Člověk a podnikatel

„Znalec lidí, motivátor, rodinný typ“ – existuje ještě mnoho dalších 

přívlastků, kterými lze popsat Friedricha Schmida. Odpovědnost 

a  odhodlání převzít a  budovat rodinné dědictví získal Schmid 

už v  kolébce. Díky chytrému řízení a  jeho vizím se malý podnik 

proměnil v  úspěšný mezinárodní rodinný koncern. Friedrich 

Schmid byl často o krok napřed před svými soupeři. Vždy věděl, 

jak motivovat své partnery a zaměstnance, přesvědčit je o svých 

vizionářských nápadech a získat je pro své návrhy a plány. Jako 

člověk, který podporoval spolupráci a  zvyšoval výkonnost, se 

vždy zaobíral proveditelností a  uplatnitelností svých nápadů. 

Tento   muž se silným smyslem 

pro rodinu si také velice cenil její 

podpory. Myšlenku rodinného 

soužití proto přenesl i  do své 

společnosti. Pro své syny byl vždy 

zkušeným poradcem a  spojovala 

se v  něm otcovská pýcha 

a  ambice. Friedrich Schmid byl 

zkrátka stratég a činorodý člověk, 

který spojoval lidi, ale 

i   spolehlivý přítel, který se 

vždy zajímal o své sousedy.

Skromný muž, kterého si 

vážila i konkurence

Úspěch, který se zdál 

samozřejmý a  snadno 

dosažený, byl výsledkem 

usilovné práce a  velké 

disciplíny. Friedricha Schmida měli rádi zaměstnanci i zákazníci, 

konkurenti ho respektovali, v politice a obchodě si jej vážili. Byl 

to mimořádně úspěšný šéf společnosti, který si vždy zachovával 

skromnost. Ležérní a s chlapským stiskem ruky byl představitelem 

sociální rakouské průmyslové šlechty v té nejlepší podobě.

Výstavba vápenky, 1955 Cementárna, 1980
Soukromý a pracovní život

Nejoblíbenější koníčky Friedricha Schmida, myslivectví a  plavba 

lodí, odrážely rysy, které ho vedly k úspěchu: tedy vystopovat kořist, 

přiblížit se, skolit ji a sbírat trofeje v případě lovu. Záliba v kormidlování 

zase ukazovala na jeho schopnost zaměřit kurz, který je třeba 

vždy a za všech okolností udržet. Jeho zanícení se mu vyplatilo – 

mnohé podniky v rámci společnosti Schmid Industrieholding patří 

v současnosti k nejúspěšnějším v celé Evropě.

Ve firemním duchu 

Prostředí ve společnosti formují její zakladatelé a  vzory. Duch 

Friedricha Schmida je dodnes všudypřítomný. Je to vzájemná 

důvěra, kterou si projevují kolegové a  nadřízení. Respekt, kdy 

se nikdo nepovyšuje nad ostatní. Ocenění a  uznání schopností 

ostatních. A především profesionalita a bezpodmínečná vůle uspět. 

To vše charakterizuje celoživotní dílo Friedricha Schmida. Jeho 

odkazem je nikdy nezapomínat na nezkrotnou radost ze života 

a z práce.

 
 
 

1. Nenech se zavádět teoriemi 

řízení. I v dnešní době se 

lze dostat velice daleko pouze se 

zdravým rozumem a pílí. Štěstí je 

setkání příležitosti a připravenosti. 

Jestli chceš mít štěstí, musíš na to 

být připravený.

2. Peníze jsou provozní 

prostředek, jako je 

ropa. Musí být vždy k dispozici 

v dostatečném množství.

3. Při nákupu společností buď 

rozumný, buď ve střehu 

a čekej na správný okamžik. Jenom 

tak můžeš zabránit tomu, abys 

zaplatil příliš rychle a příliš mnoho.

4. Podání ruky má vysokou 

hodnotu. Hovoří se o něm 

mezi partnery, zákazníky a také 

v bance.

5. Zůstaň vždy trochu 

nespokojený, funguje to jako 

dobrý pohon a motivace.

6. Stanov si jasné cíle, abys 

jich také dosáhl.

7. Jestliže se něco nepodaří, 

nevzdávej se, ale zaujmi  

nový postoj.

8. Nerozšiřuj podnik mílovými 

kroky, ale krok za krokem.

9. Cestuj po zemích, do 

kterých chceš proniknout, 

nikoliv jednou, ale opakovaně.

10. Investuj pouze do 

obchodu,  

  který skvěle znáš.

11. Včas urči svého  

 nástupce.

Friedrich
Schmid

 o úspěchu
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Známka kvality 2020 
zná vítěze 

Baumit IonitColor 

Dát místnosti lepší a zdravější vzduch. Přesně to 

je úkol nové interiérové barvy Baumit IonitColor. 

A  oceňují to i  odborníci – udělili jí totiž zlatou 

Známku kvality pro výrobek – technologii pro 

stavitelství a architekturu 2020.

Udělování známek kvality každoročně organizuje Nadace pro rozvoj architektury ve 

spolupráci s  řadou odborných institucí.  A mezi výrobky, které porotce letos nejvíc 

oslovily, zaujal přední místo právě Baumit IonitColor. Odborníci u něj ocenili hlavně 

komplexní inovační přínos v oblasti stavebních materiálů.

Vybrat nejlepší a  nejprogresivnější výrobce 

stavebních hmot a  upozornit na jejich kvalitní 

práci. Právě o to usiluje soutěž Nejlepší výrobce 

stavebnin. A  společnost Baumit si letos z jejího 

13. ročníku odnesla cenu Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR.

Soutěž každoročně vyhlašuje právě 

Ministerstvo průmyslu a  obchodu spolu se 

Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Baumit 

se ve své kategorii dostal mezi 

5 nejlepších firem, které pořadatelé každoročně 

oceňují diplomem. Navíc jsme získali 

i zmíněnou Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2019. Potvrdili jsme tak svou 

dlouhodobou příslušnost k  nejlepším firmám ve svém oboru. Podle tabulky, kde 

pořadatelé sledují výsledky jednotlivých ročníků, jsme na prvním místě průběžného pořadí!

Excelentní 
kvalita  
za období  2015–2019 
pro Baumit
Nejlepší dodavatel stavebních technologií, 

výrobků a  služeb v  České republice. Tímto 

titulem se nyní můžeme pyšnit. Získali 

jsme totiž první místo v  Ratingu výrobců 

a dodavatelů stavebních výrobků, technologií 

a  služeb (RABF) za období 2015–2019 

a s ním i ocenění Excelentní kvalita RABF.

Cenu, která hodnotí kvalitu produktů 

a  služeb zúčastněných firem, každoročně 

připravuje Nadace pro rozvoj architektury 

a  stavebnictví. Vychází přitom z  výsledků 

celostátních, regionálních i  oborových 

přehlídek a  soutěží. Podle těchto dat pak 

nadace přiřazuje zúčastněným firmám body 

a  následně určí celkové pořadí pro dané 

období. Letos hodnotitelé vycházeli z  29 

oborových přehlídek a soutěží. A Baumit ovládl 

kategorii dodavatelů stavebních výrobků, 

technologií a služeb pro období 2015—2019, 

když porazil dalších 130 účastníků!

Nejen, že nás toto ocenění opravdu těší, ale 

také věříme, že usnadní investorům volbu 

vhodného dodavatele například při výběrových 

řízeních.

Díky za další  
úspěšný rok! 

Baumit patří dlouhodobě mezi  
Nejlepší výrobce stavebnin

VEDE

 název firmy umístění ocenění nominace bodů pořadí

 BAUMIT 3 6 13 28 1.

 P-D REFRAKTORIES 4 4 13 27 2.–3.

 DITON 6 2 12 27 2.–3.

 WIENERBERGER 4 3 12 24,5 4.

 Kámen a písek 3 3 11 21,5 5.

 HELUZ 3 2 10 19 6.

 LASSELSBERGER 4 1 9 18,5 7.

 XELLA 2 4 8 18 8.

 PREFA Brno 2 3 8 16,5 9.

 Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. 1 3 8 14,5 10.

 S
O

UT
ĚŽ

 N
EJ

LE

PŠ
Í VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2019

M
INISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU 

ČRCENA

BAUMIT

46 Baumit 47BaumitMAGAZÍN PRO NAŠE PARTNERY A PŘÁTELE MAGAZÍN PRO NAŠE PARTNERY A PŘÁTELE



Dát domov lidem s  mentálním nebo kom-

binovaným postižením a  zapojit je do prá-

ce a  běžného života. To je poslání spolku 

ARCHA Benediktus. A na to všechno potře-

buje dostatek dobrovolníků a  také prostoru. 

Jenže najít dlouhodobé dobrovolníky není 

Fond ohrožených dětí Klokánek je jednou 

z  nejznámějších organizací na pomoc dětem 

v České republice. Jenže k tomu, aby jim mohl 

poskytnout co nejlepší péči, potřebuje podporu. 

A proto jsme i my přidali pomyslnou ruku k dílu.

Do Klokánku v Hostivici u Prahy jsme darovali 

materiál, který pomohou zpracovat pro rekon-

strukci sklepa studenti učiliště na pražském   

Jarově. A  i  když se úprava sklepa může zdát 

na první pohled nepodstatná, pro hostivický 

Klokánek je velice důležitá. Díky daru od 

Baumitu v něm totiž vzniknou skladovací pro-

story na oblečení a  další potřeby pro děti. 

„Bohužel jsou naše finanční prostředky velmi 

omezené a vše, co máme, vynakládáme na pří-

mou péči o děti. Bez vás bychom nikdy nemohli 

Hendikepovaného sportovce Honzu Tománka 

podporujeme dlouhodobě. Je to totiž 

opravdový bojovník. I když v 15 letech skončil 

na vozíku poté, co ho srazil nepozorný řidič, 

nevzdal se a stal se jedním z nejúspěšnějších 

hendikepovaných sportovců v  České 

republice.

Zatímco v zimě se soustředí na běh na lyžích 

s  pomocí sledge, v  létě se věnuje handbiku 

a  triatlonu. Je tak prvním Čechem, který na 

sledgi dokončil Jizerskou padesátku a nejdelší 

běžkařský závod na světě – 90kilometrový 

Vasův běh. A  úspěchy sbírá i  v  extrémních 

závodech 70.3 Ironman, kde pravidelně vítězí 

v  kategorii tělesně postižených sportovců. 

Dokonce v  ní získal dva tituly mistra světa.  

Slovní spojení „pevné zdraví“ se často skloňuje 

při různých příležitostech v  životě člověka. 

Často si však neumíme představit nebo spíše 

docenit jeho hloubku, neboť až na pravidelné 

zdravotní prohlídky neznáme důvěrněji lékařské 

prostředí nemocnic či ozdravných center. 

Buďme za to rádi! Ne všichni ale mají takový 

osud.

Nelehký příběh dnes již třináctiletého chlapce 

Daniela Boře začal předčasným příchodem na 

tento svět vlivem tzv. HELLP syndromu. Malý 

Dan byl ale velký bojovník a dokázal nelehký 

vstup do svého života překonat, přestože cesta, 

na kterou se vydal, byla i  nadále po stránce 

jeho zdraví komplikovaná. Prošel si několika 

Pomáháme těm,

Dobrá vůle překoná 
i koronavirus

S rekonstrukcí v Hostivici 
pomáhá Baumit

Splněný sen o Ironmanovi

Když bojovnost vítězí 
nad nepřízní osudu

ARCHA Benediktus

FOD Klokánek

Honza Tománek

Daniel Boř

kteří se nevzdávají 
I když je současná doba komplikovaná, dobře víme, že řada lidí musí bojovat s většími překážkami, než jsou 
karanténa a zákaz hromadných akcí. Proto se jim snažíme pomáhat. Seznamte se s některými z nich.

Že patří mezi nejlepší, potvrdil i  letos. I  když 

jeho přípravu narušila operace abscesu v třísle 

i koronavirová omezení, dokázal opět posunout 

hranice svých schopností.

Kromě závodů na poloviční ironmanské trati 

totiž v  srpnu debutoval i  na celé ironmanské 

distanci. A  za 10 hodin a  11 minut si poradil 

s  3,8 km plavání, 180 km na handbiku 

a  42,2 km na vozíku. V  září navíc poprvé 

absolvoval třídenní triatlon Ultra Czech 515 

HALF. A výsledek? Celkové vítězství v traťovém 

rekordu 9 hodin 55 minut a 20 vteřin!

Jsme opravdu hrdí, že můžeme takového 

sportovce finančně podporovat.

Více na www.honzatomanek.com.

operacemi, které vzhledem k diagnostikované 

mozkové obrně negativně ovlivnily pohybové 

ústrojí jeho dolních končetin.

Trpělivost a  láska jeho rodiny ho od té doby 

doprovází dodnes při fyzicky i  finančně 

náročných neurorehabilitačních procesech 

na různých klinikách. Jak už ale víte, Daniel 

je velký bojovník a  daří se mu dělat velké 

pokroky v  uzdravování i  díky množství hodin 

strávených na speciálních cvičebních strojích. 

Jeho obrovská dětská statečnost si rozhodně 

zaslouží nejen obdiv nás všech, ale také 

podporu při náročné rehabilitační léčbě.

My všichni ve společnosti Baumit jsme 

nesmírně rádi, že naše finanční pomoc 

umožňuje Danielovi a  jeho rodině zmírnit 

dopady spojené s  nepřízní lidského osudu. 

Přejeme mu tak upřímně a  z  celého srdce 

pevné zdraví, vytrvalost v léčbě a šťastný život 

v budoucnu! Dane, držíme ti všichni palce! 

snadné a získat vyhovující prostory, ve kterých 

vzniknou například dílny pro klienty spolku, je 

snad ještě těžší. Loni proto ARCHA Benediktus 

odstartovala opravu podkroví v budově bývalých 

lázní v Modletíně na Chotěbořsku.

Přestože práce brzdí koronavirová krize, základní 

opravy a  úpravy už jsou hotové. „První korona 

vlna nás zastavila. Museli jsme ukončit spoluprá-

ci se stavební firmou, a co šlo, jsme si dodělávali 

sami. Vše se výrazně zpomalilo,“ potvrzuje zá-

stupkyně vedoucího Radka Jindrová. Přesto se 

z ruiny, jakou byl dům ještě v roce 2011, stavba 

proměnila ve funkční dílnu pro klienty. I díky Bau-

mitu. Na rekonstrukci jsme totiž zdarma poskytli 

stavební hmoty a  pomohli tak zajistit potřebný 

materiál. „Bez něj by šlo vše o kus hůř, pomaleji, 

obtížněji. Díky za krásné omítky, díky za cihly, co 

drží při sobě, díky za hmotu, která není úplně 

na první pohled vidět, bez které by to vše však 

vůbec nebylo,“ říká  Radka Jindrová.

tyto naše dlou-

hodobé plány 

zrealizovat. Díky 

novému pro-

storu můžeme 

uskladnit napří-

klad oblečení, 

školní potřeby 

a  další věci pro 

děti, které k nám 

přicházejí bez jakéhokoliv vybavení,“ ocenila 

dar vedoucí hostivického zařízení a  předsed-

kyně Fondu ohrožených dětí Klokánek Hanka  

Kupková.

Naše spolupráce tím ale zdaleka nekončí.  

Aktuálně totiž domlouváme dodání interiérové 

barvy Baumit IonitColor, která dětem vytvoří 

zdravější prostředí. 
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Získejte přehled o novinkách v oblasti stavebních materiálů, 
legislativy a moderního projektování.
Soutěžte s námi během semináře o hodnotné ceny!
Pošlete nám otázky, zodpovíme je na závěr každého bloku.

Pro prvních 1000 registrovaných doručíme občerstvení 
až domů či do kanceláře.
Účast na konferenci je bezplatná. Baumit Akademie je součástí 
programu celoživotního vzdělávání členů ČKA a ČKAIT.

10. 2. 2021 
od 9 do 15 hodin

Vemte místo!

Novinky Baumit 2020 a 2021 
Novinky v oblasti zateplování, ETICS s keramickým 
obkladem
Revize norem pro tepelnou ochranu budov a kotvení ETICS
Tipy pro bezchybnou realizaci zateplovacích systémů 
Barvy a omítky pro zdravé bydlení

Materiály pro restaurování historických objektů 
památkové péče
Nové technologie v provádění podlahových skladeb 
a novinky systému Baumacol
Betony pro jakoukoliv stavbu
BIM již klepe na dveře

Přihlaste se na www.BaumitAkademie.cz a získejte link pro sledování konference.

Témata

Připojte se on-line na odbornou konferenci vzdělávacího programu Baumit Akademie.  
Celým dnem Vás provedou Ing. arch. Karel Kladívko a Ing. Václav Nevšímal.

Pozvánka

O tom, že řemeslo mizí, mluví lidé už spoustu 

let. Jednou z možností, jak s tím něco udělat, 

je ukázat tuto práci a  její půvaby veřejnosti. 

Přesně o  to se snaží soutěž Řemeslo/Skill. 

Na jejím 10. ročníku se letos sešlo téměř 

60 učňů, kteří na náměstí ve Vysokém Mýtě 

všem předvedli své dovednosti. I za podpory 

Baumitu.

Baumit totiž na akci dodal nejen materiál, ale 

podpořil ji i  finančně a odměnami pro vítěze 

jednotlivých disciplín. Do soutěže se přitom 

zapojili učni ze 17 českých, moravských a slo-

venských škol. Soupeřili v  oborech zedník, 

zednické práce, obkladač, montér suchých 

staveb, instalatér a truhlář.

Ve třídenním zápolení se jako první předvedly 

dvoučlenné týmy v  disciplínách zedník 

a zednické práce. Právě pro ně dodal materiál 

Baumit. Ve dnech 15.–16. září soutěžící 

postavili stěny, na kterých pak mohli ukázat své  

schopnosti učni z ostatních oborů. Nejlépe si 

s tímto úkolem poradili žáci Stredné odborné 

Učni předvedli 
své schopnosti
I s pomocí Baumitu

školy stavebné ze Žiliny Vladislav Opalka 

a Dávid Kolenčiak, kteří zvítězili v oboru zedník. 

Disciplínu zednické práce zase ovládli Denis 

Koval a  Aleš Pekárek z  Akademie řemesel 

Praha — Střední školy technické Zelený pruh. 

Řemeslo má budoucnost

Letos se navíc mimo soutěž představili 

také učni oborů tesař, pokrývač a  klempíř. 

Na náměstí ve Vysokém Mýtě nejprve 

z připraveného skeletu vyrobili funkční 

střechu a následně ji osadili střešními 

okny.

Pořadatelům se tak podařilo nejen 

ukázat, že řemeslo žije, ale hlavně 

že se vyvíjí a  že dorůstá nová ge-

nerace šikovných řemeslníků, kteří 

toho, díky moderním materiálům 

zvládnou mnohem více než dřív.

I proto jsme rádi, že jsme se mohli na 

akci podílet a přispět tak k  rozvoji 

řemesel v České republice. 
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Baumit Ionit

Vzduch v místnosti, kde se právě nacházíme, ovlivňuje náš psychický i fyzický stav. Čím 
vyšší je koncentrace iontů ve vzduchu, tím je vzduch čerstvější a každému se lépe dýchá.  
Vzduch plný iontů, stejně jako vzduch po bouřce, působí na naše zdraví. Vzdušné ionty 
též snižují obsah jemného polétavého prachu a pylů, dodávají energii a vitalitu.

Baumit Ionit je jedinečný nátěr stěn, který přirozeným způsobem mnohonásobně zvyšuje 
koncentraci zdraví prospěšných iontů a aktivuje vzduch. Významně přispívá ke zdravému 
vzduchu v místnostech, a tím i k našemu většímu komfortu.

Baumit Ionit – interiérová barva a stěrka nové generace
  Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru

   Zvyšuje koncentraci zdraví prospěšných záporných iontů

   Významně snižuje množství prachových a pylových částic

  Reguluje vlhkost vzduchu

    Síla čerstvého 
a zdravého vzduchu!

Nápady s  budoucností .


