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Baumacol
soutěž
Již brzo se rozhodne,
kdo s námi pojede
do Monte Carla
na závody F1.

Shades of White

Bau-Mit-Fest

Úžasné odstíny bílé, které

Hudební festival pro zákazníky,
zaměstnance a přátele Baumitu.
Děkujeme, že jste tu byli všichni!

nikdy nevyjdou z módy.

editoriál

Barva,

Vážení přátelé,
minulý rok jsem uváděl jako rok dramatických změn a možná jsem
ve skrytu duše doufal, že se vše letos vrátí k „normálu“. Zřejmě si ale

která aktivně čistí vzduch

budeme muset zvyknout, že dramatické změny jsou novým „normálem“. Letošní rok bych tedy mohl bez nadsázky přirovnat k plavbě na
rozbouřeném moři s mottem „Hlavně udržet kurs!“.

IonitColor

Jen jsme se na jaře vrátili do kanceláří, opustili své izolované kajuty a mohli se těšit ze
společnosti kolegů, museli jsme se vyrovnat s fatálním nedostatkem surovin pro naše výrobní
závody. Ekonomika se rychle nastartovala a dříve odložené projekty přišly do fáze realizace.
Díky tomu jsme v květnu zaznamenali zcela mimořádný nárůst poptávky. V kombinaci s chybějícími surovinami to přineslo prodloužení dodacích lhůt. Držet kurs ale znamená neslevit
z kvality, neměnit receptury a výrobky dodávat takové, na které jste zvyklí. I tuto bouři jsme
společně s Vámi zvládli. Jsem si jist, že nás další bouře čekají, ale posádka Baumitu pracuje
na plné obrátky tak, abychom vždy propluli bez úhony a dovezli Vám kvalitní výrobky

Interiérové barvy budoucnosti budou plnit i řadu dalších funkcí, než jen
představovat nový nátěr a barevnost stěn. Jako návštěva z budoucnosti
vstoupila na trh barva Baumit Ionit Color. Se svým jedinečným řešením
zcela mění pohled na malování interiérů.

a služby i v budoucnu.
Z pohledu marketingu byl nejvýznamnější událostí roku Bau-Mit-Fest, letní setkání
všech zákazníků, zaměstnanců a příznivců Baumitu na vlnách pohody. Opět v areálu
štiřínského zámku, tentokrát v barvách Baumacolu a s vodáckou tematikou. Počet
účastníků, i přes nepříznivou předpověď počasí, a následně pozitivní ohlasy na or-

I

nteriérové barvy budoucnosti by měly nad rámec nového vzhledu

ganizaci open-air festivalu překonaly všechna naše očekávání. Bylo nám ctí pro Vás

nebo barevnosti stěn přinášet i další chytré funkce a benefity. I to bylo

Bau-Mit-Fest uspořádat.

Účinná zbraň na pyl a prach

jedním ze zjištění výzkumných pracovníků v našem rakouském Viva-

Prach a pyl nejsou příjemné a zdravé pro nikoho z nás a téměř kaž-

Parku. Především díky návaznosti na další výrobky z řady Zdravého

dý čtvrtý člověk je na tyto aspekty alergický, nebo mu zhoršují jeho

akademie, v tomto roce poprvé on-line, představení virtuálního Baumit Life studia

bydlení Vám takovou budoucnost můžeme nabídnout už nyní. Inovativ-

zdraví. IonitColor výrazně snižuje množství jemných prachových

nebo Baumacol soutěž. To vše a více najdete na následujících stránkách.

ní systém Ionit zajišťuje aktivní čištění vzduchu v interiéru a zásadně tak

a pylových částic ve vzduchu a vytváří tak čistší a zdravější vzduch.

posouvá současné benefity v oblasti vnitřních barev.

Tento benefit určitě využijí nejen rodiny pro své domovy, ale také

Za zmínku stojí i další projekty, vyhlášení vítězů soutěže Fasáda roku 2021, Baumit

školská nebo zdravotnická zařízení nebo i kanceláře, kde všichni trá-

Za celý redakční tým Baumit Magazínu Vám přeji vítr do plachet a pohodovou
plavbu vstříc novým dobrodružstvím.

Inovativní řešení pro stěny i stropy
IonitColor aktivně vytváří zdravý vnitřní vzduch, a to díky svým fy-

Ing. Martin Sochor

zikálním vlastnostem. Na stěnách místnosti permanentně produkuje

kapitán marketingu

zdraví prospěšné vzdušné ionty, ty pak na sebe váží nezdravé části-

víme nemalé množství času.

O 60 % MÉNĚ VIROVÝCH ČÁSTIC V INTERIÉRU
BĚŽNÁ BARVA NA STĚNY:

Aerosoly a kapénky se šíří v místnosti při mluvení

BAUMIT IONIT PO 90 MINUTÁCH:

Koncentrace aerosolů je v místnosti s barvou Ionit
až o 60 % nižší než v místnosti s běžnou barvou na stěny.

ce poletujícící vzduchem a sráží je k zemi. Tato funkce nezpomaluje
ani neztrácí na své intenzitě a Vy tak stále zlepšujete vzduch ve své
místnosti. Váš spánek tak může být zdravější, pracovní výkon soustředěnější a odpočinek kvalitnější.
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I vnitřní barva

Baumit Ionit Color
obohacuje vzduch o zdraví prospěšné ionty a zajišťuje tak
jeho lepší kvalitu, čistí jej a zlepšuje pohodu v uzavřených

dokáže zvýšit kvalitu

ta a denně spotřebujeme až 11 500 litrů vzduchu. Kvalita vzduchu
v místnosti je proto zásadní pro naši pohodu a zdraví.
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Lepší spánek,
odpočinek i imunitní
systém

V interiérech průměrně trávíme neuvěřitelných 90 % našeho živo-

Inovativní minerální interiérový nátěr IonitColor přináší do interiérů
přesně ten dobrý pocit, který známe jen z přírody. Ve velmi krátké době

IonitColor

totiž znásobí koncentraci přírodních iontů ve vzduchu a výrazně tak

iontů podporuje zdravý spánek, lepší soustředění

díky

produkci

zdraví

prospěšných

zlepší jeho kvalitu.

i kvalitu Vašeho odpočinku. Pro lepší představu,
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90 % života mezi stěnami
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života
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Tip:
Video Baumit Ionit
Baumit Ionit pro čistý vzduch v interiéru

nízký obsah iontů má vzduch v bytech s běžnou
výmalbou, naopak velký obsah má vzduch po

Co klimatizace ničí,
IonitColor napravuje

bouřce nebo v jeskyních.
Ostatně, ten rozdíl jistě znáte. A nejde jen o “pouhý
pocit” z čerstvého vzduchu. Vědci zkoumali zdravot-

Klimatizace je v současné bytové i administrativní výstavbě velmi

ní účinky vzduchu v interiéru obohaceného o ionty

oblíbeným doplňkem, nicméně právě klimatizované prostory

a dospěli k závěru, že se zvyšováním koncentrace iontů

nedisponují velmi často kvalitním vzduchem. Úbytek zdraví

vzduchu dochází nejen ke zlepšení celkového pocitu

prospěšných iontů můžete v tomto případě nejen zpomalit,

pohody, ale i k podpoře imunitního systému.

ale zajistit, že funkce jejich tvorby bude stálá ať už v prostoru
klimatizujete, či nikoli.
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„Jeskynní léčba“ není
pravěk, ale budoucnost
Rozhovor s primářkou Dětské léčebny Ostrov
u Macochy, MUDr. Mgr. Hanou Zmrzlou

Základem speleoterapie je pobyt dětí
ve specifickém mikroklimatu jeskyně. Tedy v prostředí, kde je velmi
čistý vzduch. Nečistoty v ovzduší jsou zde zastoupeny v naprosto minimální míře oproti běžnému prostředí. A právě ty záporně nabité
ionty zde odvádí podstatný kus práce. Díky jejich vyšší koncentraci v ovzduší jeskyně se eliminují škodlivé částice, jako je například
prach, pyl, spory plísní, bakterie apod. To jsou ty hlavní složky, které dětem vyvolávají potíže a zhoršují jejich zdravotní stav. V běžném
prostředí je jich bohužel příliš mnoho.
Měříte v jeskyni množství záporných iontů? Jaké hodnoty jste
naměřili?
Při posledních měřeních zde bylo naměřeno 11 až 12 tisíc záporných
iontů na cm3. Oproti tomu, ve venkovním prostředí jeskyně bylo naměřeno 600 na cm3. A v běžných bytech nebo kancelářích je ta koncentrace bohužel ještě podstatně nižší.
Proč je právě v jeskyni tak vysoké množství zdraví prospěšných
záporných iontů?
Podílí se na tom specifické fyzikální vlastnosti minerálů, které je generují. Obrovskou výhodou prostředí jeskyně je ale i vysoká vlhkost

Porovnání množství
zdraví prospěšných
iontů
Čím více záporných iontů se v daném prostoru nachází, tím čerstvější a zdravější je vzduch. Na vlastní
kůži jste se s tím setkali již mnohokrát. Po bouřce, při
návštěvě krápníkové jeskyně nebo na výletu k vodo-

Jak takový léčebný pobyt probíhá?

Kromě podzemní jeskyně ale využíváte i budovu léčebny.
Dokonce jste nedávno zahájili stavbu nového objektu, takže
je zřejmé, že speleoterapie má budoucnost.
Ano, to rozhodně má. V objektu léčebny máme zázemí, ale probíhají
zde i doplňkové léčebné procedury. Do nového pavilonu léčebny se
plánujeme nastěhovat začátkem roku 2023. Novou budovou se léčebna přiblíží k jeskyni. Bude zde nově jídelna i prostory pro školní výuku,
rozšíří se tu rehabilitační provoz o bazén se slanou vodou a finskou
saunu. Větší bude jak tělocvična, tak i prostor pro bemerterapii, která
pomáhá k lepší regeneraci a hojení. Tedy zvyšuje efektivitu speleoterapie.

Jak ještě zvýšit účinek
IonitColor?

Děkuji za rozhovor a Vám i Vašim pacientům přeji co nejvíce
záporných iontů v ovzduší

IonitColor

maximalizovány,

doporučujeme

použití kompletního systému Baumit Ionit.
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Stěrkové hmoty Baumit IonitFinish a Baumit IonitFino, speciálně
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vyvinuté na betonové a sádrokartonové stěny a stropy, regulují
vlhkost vzduchu, která zvyšuje účinnost nátěru Baumit
IonitColor. Stěrky udržují vlhkost vzduchu v optimální úrovni
40 - 60 %. Dá se říct, že působí jako zásobník, je-li ve vzduchu
příliš vodní páry, absorbují ji, aby ji později v případě potřeby
znovu uvolnily do interiéru.

Předpokládám, že v nových prostorách pro léčbu dýchacích
cest uvažujete i o využití nátěru IonitColor?
Téma výmalby teprve budeme řešit, ale je jasné, že pro zdraví dětských pacientů chceme vytvořit to nejlepší prostředí, takže ani volbu
správného interiérového nátěru nesmíme podcenit.
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K tomu, aby byly pozitivní účinky interiérového nátěru
Baumit
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Každý všední den tráví děti 3 hodiny v jeskyni. Polovinu času tam cvičí,
druhou odpočívají. Při cvičení se zaměřujeme na nápravu pohybových
stereotypů. Málokdo umí totiž správně dýchat. Při dýchání zapojujeme dýchací svaly špatně, protože dýcháme většinou povrchně do
hrudníku místo do břicha. A cvičení se v jeskyni střídá s klidovou speleoterapií. Děti relaxují, leží ve spacáku na lehátkách, zatímco my jim
čteme pohádky.
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Paní primářko, speleoterapie
je ministerstvem zdravotnictví
uznaná léčebná metoda, která
se v Císařské jeskyni provádí už
téměř 30 let. V čem spočívá a jakou roli v ní hrají záporné vzdušné
ionty?

vzduchu a v neposlední řadě i stálost klimatu. Díky ní zde můžeme
léčbu zajišťovat v průběhu celého roku.

ZAŽPI
JHTEO

Abychom si lépe uvědomili význam lehkých záporných iontů
pro lidské zdraví, vypravili jsme se na návštěvu dětské léčebny
Ostrov u Macochy, kde se k léčbě dýchacích cest, astmatu,
alergií a k celkovému posílení imunity formou speleoterapie
využívá přírodní krasová jeskyně
Moravského krasu – Císařská
jeskyně. O rozhovor jsme požádali
primářku, MUDr. Hanu Zmrzlou.

0010 Whitney

Baumit IonitColor
66 barevných odstínů pro váš relax

0018 Bianca

0359 Lucy

0358 Emma

0289 Amy

0357 Mia

0288 Ivy

0188 Fiona

0058 Denise

0189 Elisa

0059 Diana

0287 Ina

0187 Grace

0057 Jana

0406 Romy

0407 Marie

0417 Ria

0567 Nadine

0597 Yuna

0416 Olivia

0356 Lea

0286 Alice

0186 Kim

0056 Flora

0408 Naomi

0566 Selina

0596 Victoria

0418 Nina

0568 Tessa

0598 Xenia

0409 Sophie

0419 Sarah

0569 Vivien

0599 Tina

0706 Killian

0776 Ennio

0786 Flynn

0866 Jasper

0936 Maxim

0976 Milan

1036 Odin

1066 Vito

0707 Benno

0777 Darius

0787 Hugo

0867 Andre

0937 Lio

0977 Navid

1037 Marco

1067 Toni

0708 Adam

0778 Elliah

0788 Keno

0868 Levin

0938 Norman

0978 Vincent

1038 Rafael

1068 Nico

0709 Aron

0779 Klaas

0789 Juri

0869 Carlos

0939 Oskar

0979 Noah

1039 Sam

1069 Tom

David Holman

Prostředí
městský byt
ulice ve městě
místnost vymalovaná barvou IonitColor
jeskyně (Císařská jeskyně pro ozdravné
pobyty dětí s nemocemi dýchacích cest)

Koncentrace záporných iontů/cm³
50–100
100–500
1 500–4 000

12 000

pádům. Jen jste možná nevěděli, co je příčinou toho
pocitu čerstvosti ovzduší.
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„U bílé barvy existuje menší pravděpodobnost,
že uděláte chybu. Bílá je v mnohých klimatických
pásmech tradiční, takže například v Řecku jistě
nezačnete stavět červené domy.“
Andrija Rusan, Chorvatsko

„Černá i bílá mají něco společného se zmizením. Toto
„nebytí“ je velmi důležité pro kreativitu. Když jste v procesu tvoření, musíte nejdřív udělat všechno pro „nic“.“

Není bílá jako bílá

ADNAN AKSU, Turecko

„Architekt by měl přemýšlet jen nad architekturou a ne nad tím, jak
se obléct, a možná právě proto vždy nosím černou barvu.“
CHRISTOPH MÖRKL, Rakousko

„Nebarvy bílá a černá způsobují speciální fascinaci.
V přírodě se vyskytují velmi zřídka a odrážejí všechny
barvy jen nepřímo. V jistém smyslu představují svou
vlastní říši. Bílá vede do ticha.“
Heike Hanada, Německo

Bílá chladí
Pro bílou barvu na fasádě svědčí nejen estetické a psychologické
důvody, ale v současnosti bývá často připomínán i jeden velice silný argument: změna klimatu, oteplování. Planeta se otepluje a s ní
i naše města. Bílé objekty mají podstatně vyšší schopnost odrážet
sluneční paprsky. Díky příznivé míře odrazivosti objektů bílé barvy,
takzvanému Albedo efektu, přispívají bílé omítky k boji s přehříváním
našich měst.
Kniha o bílé
Říká se, že architekti sebe nejraději oblékají do černé, ale své budovy
obléknou raději bíle. Jestli je to pravda, na to jsme se při příležitosti
představování bílých odstínů designové omítky Baumit CreativTop
optali celkem 46 renomovaných architektů ve 27 zemích, kde Baumit
působí. Jejich zajímavé odpovědi a především mnoho poznatků ze
světa mezinárodní architektury najdete v ilustrované knize „Shades
of White - Inspirace od předních evropských architektů“, která vyšla
na začátku stavební sezony na jaře roku 2021.
MAGAZÍN PRo NAŠe PARTNERy A PřáTEle
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Baumit

CreativTop jsou důkazem, jak pestrá dokáže být i škála bílé a jak
široké možnosti se nyní otevírají pro bílé designové omítky.
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i v naší aktuální brožuře.

DI

KH
SNCI

Bílá má ráda pestrost materiálů
Bílá je barvou, kterou lze dokonale kombinovat s různými materiály,
ať již s kovem, betonem nebo dřevem. Bílá má ráda jak puristický
styl, tak i pestrost materiálů. Její všestranné využití klade velké nároky
na správnou recepturu. Proto i receptura oblíbené designové omítky
Baumit CreativTop vyšla vstříc poptávce po kreativnějším ztvárnění
fasád. Nyní je k dispozici v široké škále odstínů bílé. CottonWhite,
IvoryWhite nebo IceWhite a další odstíny inovované řady Baumit

Inspiraci 12 odstínů bílé najdete

HOHER

J

e logické, že ze všech národů světa, je právě pro Inuity, dříve
Eskymáky, bílá barva tou nejsamozřejmější barvou. Obklopuje
je v krajině věčného ledu a sněhu. Proto právě Inuité používají
pro bílou barvu a její odstíny asi 200 různých výrazů, v závislosti na
odstínu a textuře. V moderní společnosti pochopitelně nestačí jen
umět pojmenovávat barevné odstíny, ale skutečnou výzvou pro náš
obor je objevovat jejich příležitosti pro architekturu. V průzkumech
současných trendů se opakovaně potvrzuje sílící příklon architektů
k bílé barvě. Proto je tak důležité porozumět potřebám architektonické formy a výrazu a konečně mít i možnost vybrat si ten správný
odstín bílé. Pro kreativitu architektů a k objevení všech odstínů krásy
bílé jsme vytvořili řadu Baumit Shades of White.

Náš tip:
Baumit Shades of White

YU
T

Pro mnoho lidí se bílá zdá být spíše jen absencí barvy, jakousi „nebarvou“, jejímž trpkým údělem
je být překryta jinými barvami. Přesto má bílá jedinečný půvab a doslova kouzelné vlastnosti, které
z Popelky dělají královnu všech barev. Zásluhu na tom má především světová architektura, kde je
bílá po staletí nositelkou duchovní vznešenosti a nejvyšší čistoty. Žádná jiná barva nedává vyniknout
formě tak, jako právě bílá. A tak jako má krása mnoho podob, nabízí i bílá celou škálu odstínů.
Že není bílá jako bílá, o tom vás přesvědčí nová paleta barev Baumit Shades of White.

ÓHDM
EVVOYRJ
Z SMC
DVEE R

W1202 CottonWhite

W1203 ChampagneWhite

W1204 LaceWhite

W1205 IvoryWhite

W1206 OpalWhite

W1207 AntiqueWhite

W1208 CeramicWhite

„V návaznosti na Baumit Life jsme vyvinuli
12 jedinečných odstínů bílé, které vpustily
kreativitu i do světa bílé barvy. Každý
objekt vyžaduje jiný odstín bílé. Můžete si
vybrat z nabídky od příjemných a teplých
odstínů až po chladnější a stroze funkční
a najít tak svůj vlastní individuální bílý
vzhled“.
Následující dvojstrany věnujeme ukázkám
použití jednotlivých odstínů v jejich plné,
bílé kráse. Bílá totiž nikdy nevyjde z módy.
Ing. arch. Karel Kladívko,
projektový specialista Baumit

W1209 MagnoliaWhite

W1210 ShadowWhite
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W1211 IceWhite

Baumit
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Není bílá jako bílá

Hvězdně bílá
W1200 StarWhite

Nobelova věž

Osiedle Nad Stawem

Architekt: Iron Tower

Architekt: Biuro Architektury Stosowanej

Investor: Piotr Z. Barełkowski

Architekt: Ateliér Šebo Lichý, Tomáš Šebo, Igor Lichý, ve
spolupráci s Katarinou Uhnákovou, Štefanem Onofrejem,

W1203 ChampagneWhite

Místo: Krakov, Polsko

Místo: Poznaň, Polsko

Minerální bílá

Dům mezi stromy

Bílá šampaň

W1201 MineralWhite

Krajkově bílá
W1204 LaceWhite

Komunitní bydlení a zdravotní centrum
Architekt: Ute Bonelli I Gil & Peris + Toral
Místo: Barcelona, Španělsko

Martinou Matušovou. Místo: Bratislava, Slovensko

Bavlněná bílá
W1202 CottonWhite

Bílá slonovina
Rodinný dům Maar
Architekt: Pokorny architekti s.r.o.
Místo: Záhorská Bystrica, Slovensko

Dům Cismigiu
Architekt: TAG Architekture – Monica Sache
Místo: Bukurešť, Rumunsko. Copyright k fotografiím: Borgat
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W1205 IvoryWhite

Není bílá jako bílá

Opálově bílá

Osiedle Nad Stawem
Architekt: Biuro Architektury Stosowanej

W1206 OpalWhite

Místo: Krakov, Polsko

Bílá magnólie
W1209 MagnoliaWhite

Casa Galgo
Architekt: Clara Matilde Moneo
Feduchi & Valerio Oriol Canals
Revilla
Místo: Madrid, Španělsko

Wien Favoritenstraße
Architekt: Millik + Neffe

Antická bílá
W1207 AntiqueWhite

Stínově šedobílá
W1210 ShadowWhite

W1208 CeramicWhite

Architekt: Bogdan Neagu - NBC Architekt Bucharest
Místo: Corbeanca, Ilfov County, Rumunsko

Místo: Vídeň, Rakousko

Keramická bílá

Wing House

Panorama Koliba
Architekt: Peter Moravčík, ve spolupráci
s Tomášem Čechvalou a Andreou Černou
Místo: Bratislava, Slovensko

Herdade Da Aroeira
Architekt: Espaco Arquitectos-Proyectos de
Arquitectura, Isidro Afonso Ampaio da
Silva, Patricia da Cruz Pragana.
Místo: Lisabon, Portugalsko
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Ledově bílá
W1211 IceWhite

Novinka
Baumit StarTrack X1
Vrtání je již minulostí!
Jednoduché, bezpečné,
rychlé a přesné.

Specialista

na beton

v novostavbách

Baumit
StarTrack X1

Zde naskenujte a podívejte se
na YouTube na srovnání běžné
hmoždinky versus StarTrack X1.

Novinka lepicí kotva Baumit StarTrack X1 představuje úsporu
času s použitím inteligentních nástrojů. Tento převratný krok se
podařil díky spolupráci společností Hilti a Baumit.
5x rychlejší. Nejdůležitější ze všeho je úspo-

na staveništi nezávislý na přívodu elektřiny,

ra času! Vzhledem k jednoduché manipulaci

což představuje novou svobodu bez kabelu

a úspoře síly potřebné k práci je zpracování

a akumulátoru.

Historie
úspěchu

až 5x rychlejší ve srovnání s konvenčním osazováním pomocí hmoždinek. Ušetříte tak čas

Úplná kontrola při osazování. Precizní

potřebný k práci a budete mít přímý zisk z in-

práce je podstatně jednodušší. Osazování

vestice do nové technologie.

lepicí kotvy Baumit StarTrack X1 je velmi

Lepicí kotva Baumit StarTrack byla
vytvořena v roce 2005 jako alternativa k běžnému osazování pomocí
hmoždinek provrtáváním izolačních
desek na fasádě. Od té doby se
datuje její celoevropská historie
úspěchu, která nemá obdoby. Jako
„specialista” pro každé použití je
lepicí kotva Baumit StarTrack X1
nejmladším členem rodiny Baumit.

bezpečná.
Výhodné skladování. Balení je menší a jednodušší na manipulaci. Tím se snižují i nákla-

Žádné hlučné vrtání. Podstatnou výho-

dy na udržování skladových zásob. Zásoba

dou pro zpracovatele a rezidenty je rychlé

lepicích kotev Baumit StarTrack X1 je neustále

osazování pomocí vsazovacího přístroje Hilti,

k dispozici. Díky tomu nedochází k žádným

který je téměř bezhlučný.

prostojům.
Šetří energii. Hodnota U (součinitel proŠetří síly a energii. Práce s lepicí kotvou

stupu tepla) se zlepšuje při použití lepicí

Baumit StarTrack X1 je díky použití vsazovacího

kotvy Baumit StarTrack X1 oproti osazení

přístroje Hilti podstatně jednodušší než dopo-

běžných hmoždinek až o 10 %. Je to možné

sud a šetří energii. Už není třeba žádné únavné

díky tomu, že izolační desky se neprovrtávají,

vrtání – stisknete spoušť a je hotovo.

ale lepí. Tímto způsobem se trvale zabrání
vytváření tepelných mostů.

Praktické balení. Také manipulace na lešení je jednodušší, protože balení je mnohem

Osvědčená technologie

kompaktnější než dosud.

Lepicí kotva Baumit StarTrack X1 je technologie, která je v Evropě známá a osvědčená
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Bez elektrické energie. Díky techno-

už 15 let a za tu dobu si na trhu vydobyla

logii vystřelování hřebů je nyní možné být

důvěru a respekt.

Baumit
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Novinka

Rekonstrukce
podlahy
za víkend

Jak na to
Realizace obkladu či dlažby za použití
hydroizolačních
a

AquaSafe

membrán
Extra

není

AquaSafe
z

hlediska

technologického postupu nijak zvlášť náročná,
avšak určité zásady při této práci je nutné
dodržet v zájmu požadované kvality. Na řádně
očištěné podkladní betonové konstrukci (např.
balkonu) je potřeba nejprve vhodně připravit
podklad, což umožňuje základní plošný nátěr
kontaktního můstku SuperPrimer. 

Do tenké vrstvy čerstvě nataženého
lepidla FlexTop Speed je poté celoplošně
vtlačena

hydroizolační

AquaSafe

resp.

membrána

AquaSafe

Extra.

Hydroizolační membrány se při pokládce
spojují na sráz nebo přesahem.

Kreativita a rozmanitost obkladových materiálů a dlažeb se neustále vyvíjí s trendy a potřebami
investorů, ať už se jedná o novostavby, či o renovace. Je tedy přirozené, že i realizační postupy pro
obklady a dlažby nabízejí nové alternativní cesty. To je také případ komplexního programu pro tuto
oblast - Baumit Baumacol, v rámci kterého jsme představili novinky, hydroizolační membrány AquaSafe.

Poté, po zaschnutí základního nátěru, již směřuje
technologický postup k přípravě hydroizolační
vrstvy. Na místa různých prostupů (zábradlí)
v konstrukci a podél zdí je třeba aplikovat speciální

Ihned po vylisování membrán je možné

hydroizolační manžety a bandáže, vtlačené do
Baumit Baumacol - program pro
podlahové systémy nabízí investorům
komplexní řešení, které zahrnuje lepidla pro
obklady a dlažby, hydroizolační a vyrovnávací
stěrky, základní nátěry, spárovací hmoty,
pružné tmely a další příslušenství.
V letošním roce jsme představili nové
alternativní materiály v podobě hydroizolačních
membrán Baumit Baumacol AquaSafe
a Baumit Baumacol AquaSafe Extra, které
výrazně zkrátí technologické přestávky
a dokáží urychlit výstavbu.

Pro ilustraci, zhotovení kompletní rekonstrukce
podlahy balkonu nebo terasy běžných
rozměrů při použití Speed výrobků zabere
pouze dva dny.
Hydroizolační
membrány
Baumit
Baumacol AquaSafe a AquaSafe Extra
umožňují lepení dlažby ihned po zapracování
k podkladu. Kromě těsnicí funkce navíc
typ AquaSafe Extra nabízí také separační
funkci. Díky ní je možná pokládka dlažeb i na
nestandardních podkladech, jako je například
potěr s drobnými trhlinami.

Baumit Baumacol AquaSafe Extra
Hydroizolační a oddělovací membrána
na podlahy, vhodná ke zhotovení
vodotěsných vrstev v exteriéru
i interiéru.
Vhodná také na rizikové podklady
(např. popraskané potěry).

 Vysoce vodotěsná a flexibilní
 Bezpečné a okamžité lepení dlažeb
 Schopnost přemostění trhlin

Tuto výhodu mohou dnes využívat realizační
firmy také u velkých developerských projektů,
kde je velký tlak na zkrácení termínu výstavby.
Ale pozor! Právě zde by mohl vzniknout
problém, pokud by byly obklady lepeny
ještě před dotvarováním nosných konstrukcí.
Vnitřní pnutí v podkladu se totiž může
následně projevit prasklým obkladem. Použití
hydroizolační membrány AquaSafe Extra ve
skladbě však tento problém výrazně eliminuje.

vrstvy hydroizolační stěrky Protect, případně

Baumit

rychle tuhnoucího lepidla FlexTop Speed.


Velmi

důležitým

dokonalé

předpokladem

odstranění

je

vzduchových

bublin a přebytečného lepidla pomocí
podlahářského

Baumit Baumacol AquaSafe

V konstrukci nesmí chybět ani vhodné
okapnice, přelepené páskou StrapFix. 

válečku,

špachtlí s oblými rohy.

případně

Pro

následné

spárování

se

používá

osvědčená spárovací hmota PremiumFuge.



Hydroizolační membrána na stěny i podlahy, vhodná ke zhotovení vodotěsných
vrstev v exteriéru i interiéru.

 Vodotěsný pás pod obklady i dlažby
 Okamžité lepení obkladových prvků
 Rovnoměrná tloušťka hydroizolační
vrstvy

Foto: archiv Baumit

v podkladu
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přistoupit k lepení dlažeb, opět pomocí

Protect 2K. 
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Novinka

Praktická balení
pro Vaši
prodejnu
Objevte nový design kbelíků Baumit!
Na jaře, při startu stavební sezóny,
jsme na trh uvedli nová, uživatelsky přívětivá balení devíti výrobků.
Jejich vývoji předcházel průzkum
mezi zákazníky vedený snahou na
obal uvést všechny potřebné informace estetickou a poutavou formou. Posuďte sami, zda nové kbelíky zářící na prodejnách přitahují
oči Vašich zákazníků a říkají: „Já
jsem právě ten kbelík, který nyní
potřebuješ!“

Baumacol – lepit a těsnit
Pojďme si představit jednotlivé výrobky, jejichž

patří mezi nejprodávanější ve své kategorii.

kombinace v mnoha případech představu-

Svou univerzálností zasahují do mnoha vý-

je certifikovaná systémová řešení. Pro oblast

robkových řad a jejich hlavním benefitem je

balkónů, lodžií nebo i koupelen můžete vybírat

sjednocení

z několika druhů hydroizolací, tzv. tekutých

savosti a zvýšení adheze následných vrstev.

vlastností

podkladu,

vyrovnání

lepenek, které představují účinnou ochranu
konstrukce podlahy a stěn proti pronikání

Pro oblast lepení obkladů a dlažeb je v této

vlhkosti.

řadě určeno hned několik dalších výrobků, od
flexibilního lepidla, přes vyrovnávací hmoty,
kompatibilní

kotevní malty až po spárovací hmoty a pružné

se všemi standardními druhy omítek nebo

tmely. Velikosti balení jsou nastaveny od

podlahových potěrů, samozřejmě za před-

větších kbelíků, které jsou vhodné na plochy

pokladu použití systémové penetrace nebo

cca 4–6 m2, až po malé, které jsou ideálním

kontaktního můstku, tzv. základních nátě-

řešením pro lokální vyrovnání nebo vysprávky.

Tyto

hydroizolace

jsou

plně

rů. A právě Baumit kotevní základní nátěry

Kotvit, spojovat a tmelit

N

ové kbelíky mají celoplošnou etiketu, která je pevně

Baumacol, dále tmelům, stěrkám, kontaktním můstkům a nátěrům.

spojena s podkladem a celou vnější plochu kbelíku lze

Nový vzhled potěší nejenom obchodníky po umístění do regálů

tedy využít pro grafiku. Nově se nám podařilo sklou-

v prodejnách, ale i zpracovatele. Kvalita obalu vždy vypovídá o kva-

bit krásné fotografie z interiérů s potřebnými technickými infor-

litě produktů a o tu jde především. Krása celého konceptu vynikne

macemi

teprve, když jsou všechny kbelíky vyskládány v regálech a mohou

a

kolorovanými

perokresbami

pracovních

postupů.

Fotografie vždy napovídá o určení produktu a výběr Vašich zá-

promlouvat svojí řečí k zákazníkům.

kazníků se pak stává více intuitivní. Proměna se týká šestnácti
kbelíků ve třech velikostech. Největší část patří výrobkům z rodiny
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Soutěž
Losujeme online každý

první čtvrtek v měsíci

Všechny záznamy z losování
najdete na YouTube Baumit Česko

Ani prodejci Baumacolu nepřijdou zkrátka

vyhrávejTE
Každý měsíc

Spolu se svými zákazníky de facto vyhrávají i prodejny stavebnin.
V soutěži „Prodávej jako o závod a vyhraj!“ totiž sledujeme měsíční
obraty prodejen a do slosování zařazujeme všechny stavebniny, ve
kterých kupujete produkty značky Baumacol. Slosování můžete sledovat opět každý první čtvrtek v měsíci v přímém přenosu na YouTube
kanálu Česko. Výčet výher, které se v soutěži objevují, by byl opravdu dlouhý, tak jen namátkou: ledničky, myčky, televizory, elektrokoloběžky, tiskárny, fotoaparáty, ozvučovací systémy, sedačky, křesla,
kávovary, mikrovlnky, projektory, ale i gril nebo travní sekačka. Zkrátka
spousta zajímavých věcí, co i prodejně stavebnin mohou přijít k duhu!

Jedině s Baumacolem

Populární závod seriálu závodů Formule 1 – „Velká cena Monaka“ odstartuje v Monte Carlu v neděli 22. května 2022 přesně v 15:10. Chcete být u toho? Soutěžte
s Baumacolem. 20 hlavních výher zahrnuje dopravu letadlem, čtyřdenní pobyt s plnou
penzí, hotelové ubytování v Nice, návštěvu vinařství a prohlídku Cannes, nedělní vstupenku na tribunu závodů Formule 1 a dokonce i návštěvu zázemí závodních stájí.
Jak se stát „účastníkem zájezdu“?
Vaše šance na výhru trvá až do konce února 2022. A roste s každým
nákupem produktu řady Baumacol. Ovšem to platí jen tehdy, pokud
doklad o nákupu vyfotíte a pošlete prostřednictvím aplikací WhatsApp,
Messenger popř. MMS na tel. č. 739 99 77 99, anebo e-mailem na
soutez@baumacol.cz. První čtvrtek v měsíci pak vždy na YouTube
kanálu Baumit Česko naživo losujeme desítku výherců měsíčních výher.
Na závěr soutěže pak vybereme deset soutěžících podle dosaženého
obratu a dalších deset vylosujeme živě na YouTube kanálu Baumit
Česko. Více o soutěži, výhrách i produktech řady Baumacol najdete na
www.baumacol.cz.
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Baumit

Hlavní výhra:
20 × 4denní zájezd na
závody F1 Velká cena
Monaka
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Vše o soutěži pro
realizační firmy najdete na

www.baumacol.cz
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Kategorie:
Novostavba nebytového objektu

Fasáda roku

2021

Vítěz kategorie

Nový pavilon ZŠ a ZUŠ
Líbeznice, Měšická 322
Investor:

Obec Líbeznice

Projektant:

Grulich architekti s. r. o.

Zhotovitel:

Galimax s. r. o.

Oceněná přístavba nového pavilonu ZŠ
a ZUŠ v Líbeznicích má novodobý charakter, jako by v Líbeznicích přistál objekt

zná své vítěze.

z jiného vesmíru. Pavilon je řešen atriovým
způsobem, kde jednotlivé třídy jsou podél
kruhového půdorysu, uvnitř něhož je atrium
používané jako společný prostor. Celé atrium
je uzavřeno a přístupno ze střechy objektu,
tudíž dochází k úplnému zklidnění provozu.

Již devatenáctý ročník prestižní soutěže Fasáda roku zná své vítěze.
Slavnostní vyhlášení nejzdařilejších realizací stavebních projektů
z oblasti fasádního pláště proběhlo v rámci letní akce BAU-MIT-FEST,
která se konala na konci srpna v areálu zámku Štiřín.

Na první pohled upoutá celý objekt svým
zlatavým vzhledem a hrubou kartáčovanou
omítkou. Metalický vzhled a svislé kartáčování krásně doplňují zaoblený tvar budovy,
který vyniká v celém revitalizovaném území.

Odborná porota tohoto ročníku soutěže

Z vybraných tří nominovaných staveb každý člen odborné poroty

Všechny do soutěže přihlášené objekty posuzovala odborná po-

hlasoval pro “svého” vítěze v každé soutěžní kategorii. Na zákla-

rota, která byla složena z řad architektů a projektantů. Do soutěže

dě nejvyššího počtu hlasů bylo následně rozhodnuto o vítězných

bylo letos přihlášeno celkem 199 objektů, z toho 197 přihlášek

objektech. Výběr vítězných staveb byl porotou zdůvodněn s od-

splnilo veřejně vyhlášená pravidla soutěže. Stavby byly rozděleny

borným komentářem.

do čtyř soutěžních kategorií.

Porota pracovala v tomto složení:

Po ukončení přihlašování soutěžních objektů porota prováděla

Ing. arch. Zuzana Ilinčevová (předseda poroty), Ing. arch. Vít

Investor:

VINAŘSTVÍ ROCHŮZ s. r. o.

výběr soutěžních staveb elektronickou cestou z podkladů po-

Vencour, Ing. arch. Jiří Harant, Ing. arch. Jura Bečička, Ing. arch.

Projektant:

MgA. et Ing. arch. Tomáš Hruška

skytnutých přihlašovateli. Měla k dispozici informace o objektech,

Vítězslav Dvorský, Ing. arch. Zdeněk Havlík a Ing. Pavel Čurda.

Zhotovitel:

LISONĚK, s. r. o.

použitých systémech a skladbě použitých povrchových úprav

Organizační servis a zázemí porotě soutěže zajišťovali Ing. Martin

Objekt vinařství, jehož fasáda evokuje industriální styl, spojuje

včetně jejich fotografií. V prvním kole hlasování porota označila

Omelka a Ing. arch. Karel Kladívko.

moderní povrchové úpravy s dávno používanými cihelnými

Vinařství Rochůz,
Pod Rochusem 1800,
Uherské Hradiště

pořadí tří objektů v každé

prvky. Kombinace hrubého pohledového betonu s cihelnými

soutěžní kategorii. Objek-

pásky je krásně sladěna. Dohromady tvoří jeden prvotřídní celek

ty na prvním místě byly

a podtrhuje mimořádnou komunikaci stavby s okolím.

ohodnoceny

3

body,

na

druhém místě 2 body a na

Kavárna Ořech, Poříčská 17,
Mnichovo Hradiště

třetím místě 1 bodem. Objekty, které získaly v každé
kategorii více jak dva body,
byly nominovány do finálové-

			Investor:

ho výběru. Dne 9. 6. 2021

			 Projektant:

se sešla porota v prostorách
Rotundy
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PILA KORYTA, s. r. o.
Ing. arch. Marek Lehmann
a Ing. arch. Klára Krejčí

			Zhotovitel:

Šternberského

Laknestav s. r. o.

paláce na Hradčanském ná-

Střídmě pojatá a hezky sladěná kombinace předsazené dřevěné

městí v Praze, kde proběhlo

fasády a kreativního ztvárnění uliční části objektu. Použité materi-

finální rozhodnutí o nomina-

ály omítkových systémů Baumit CreativTop krásně ukazují, že lze

cích a vítězných objektech.

i v moderní době docílit vzhled starých rukodělných mistrů.
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Fasáda roku
Kategorie:
Novostavba objektu určeného k bydlení RD+BD
Maison Ořechovka,
Na Dračkách 43, Praha 6
Investor:

Kategorie:
Rekonstrukce

Vítěz kategorie

Vítěz kategorie

Rekonstrukce Kulturního
střediska města Chlumec
na MÚ – II. etapa

Penta Real Estate s. r. o.

Projektant:

QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.

Investor:

Město Chlumec

Zhotovitel:

VIRCO s. r. o.

Projektant:

Correct BC, s. r. o.

Zhotovitel:

Studio Jelínek s. r. o.

V zástavbě pražských Střešovic, které již
z historického hlediska architektury vybízejí

Většina staveb, které se stavěly v „Akci Z“, byla již

k zajímavému ztvárnění staveb a urbanis-

od počátku hodně složitá. Tato budova pochází

tickému začlenění, se podařilo postavit za-

z 50. let minulého století. Rekonstruovat tento

jímavý residenční komplex bytových domů,

objekt, dokonce měnit jeho účel, bylo jistě hodně

které zapadají do stávajícího území. Zajímavé

náročné. Nový úřad pro město Chlumec, tělo-

hmotové ztvárnění objektů skvěle doplňují

cvična a kulturní sál se zázemím jsou dokladem

kreativní povrchové úpravy. Výbornou volbou

vhodného nového využití. Rekonstruovaná bu-

je kombinace hladkých bílých ploch lemují-

dova, s ohledem na současné požadavky staveb,

cích obvod domů a drážkové struktury, která

má provedeno dodatečné zateplení všech fasád

na první pohled vypadá jako plech.

a střechy a je zajištěn její nízkoenergetický provoz.
Citlivé a precizní provedení fasád je jasně patrné.
Důležitým faktem také je, že se jedná o veřejnou
stavbu.

Rodinný dům, K Lukám, Chýnice

Oprava budovy, Antonína Dvořáka 1274,
Uherský Brod

Investor:

Pavel Novotný

Projektant:

at DESTYL s. r. o.

Investor:

PRIMA BILAVČÍK, s. r. o.

Zhotovitel:

Autodoprava Pavel Novotný

Projektant:

Ing. arch. Luděk Černý

Zhotovitel:

LISONĚK, s. r. o.

Prvorepubliková krása minimalismu v novém pojetí, tak by se dala
nazvat novostavba této vily, kde je spojena moderní architektura

Zajímavé promítnutí atributů firmy, jako jsou měřítka na osách

s duší minulosti za použití novodobých kreativních materiálů. Bílá

X‚ Y, Z v kombinaci s krásnou bílou hladkou fasádou. Zvýraznění vstu-

hladká omítka doplněná tmavými kanelurami je výborným výbě-

pu do objektu pomocí firemních barev je velmi nápadité a na první

rem architekta ke hmotovému řešení celého objektu.

pohled upoutá.

Rodinný dům Černý, Nové Město na
Moravě, Maršovice 103
			Investor:

Rodinný dům,
Za Roudnickou branou 304, Velvary

JCZ, s. r. o., Ing. Martin Černý

			Investor:

Soukromá osoba

			 Projektant:

Maviom architekti

			 Projektant:

Ing. Tomáš Saifrt

			Zhotovitel:

FASÁDY KAŠPÁREK

			Zhotovitel:

W – VITA s. r. o.

s. r. o.
Rekonstrukce rodinného domu proběhla ve snaze o návrat k původnímu vzhledu objektu. Použitý systém Baumit open splnil očekávání na

Moderní architektura v budoucím kabátě. Dům jako by se snesl

prodyšnost a zároveň zateplení objektu.

z vesmíru. Betonová podstava jako přistávací rampa,
na kterou dosedá vesmírný objekt s kartáčovaným povrchem.
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Fasáda roku
Kategorie:
Rekonstrukce historického objektu
Oprava kaple Panny Marie
Lurdské, Přepychy,
okr. Rychnov nad Kněžnou

Cena odborné poroty
Rodinný dům Velvary,
Za Roudnickou branou
304, Velvary

Vítěz kategorie

Investor:

Obec Přepychy

Uskutečněná rekonstrukce rodinného

Projektant:

Libuše Hrochová

domu ve Velvarech byla porotci pozi-

Zhotovitel:

Ing. Václav Hynek,

tivně hodnocena hlavně jako příklad

		

stavební a obchodní firma

hodný následování i pro ostatní. Nešvar
rekonstruovaných objektů stejného typu,

V této kategorii zaujala porotu oprava kaple Pan-

kterých je v České republice obrovské

ny Marie Lurdské díky řemeslnému zpracování.

množství, je především v úvaze investora,

Kaple byla opravena jako celek včetně střechy,

kdy je upřednostněna pouze praktičnost.

pískovcových prvků a komplexního vyřešení

Při této realizaci nebyla opomenuta

odvodu dešťových vod. Porota oceňuje zvolený

i estetika objektu, což je více než chvá-

poměr zachování původní historické hodnoty za

lyhodné. Ze zanedbaného, nevhodnými

přispění novodobých materiálů a postupů.

zásahy poznamenaného objektu investor

Opravou kaple došlo ke kultivaci a oživení pout-

vzkřísil rekonstrukcí krásný dům. Dalším,

ního místa. Jedná se tedy o pozitivní stavební

neméně důležitým pozitivem, je fakt, že

počin s přesahem do okolní krajiny. Opět se tedy

se architekt nesnaží za každou cenu

jedná o dílo, které by mělo sloužit jako příklad

o novotvar, ale že stačí fasádě pouze

hodný následování.

navrátit její původní podobu. Jak jednoduché!
Kéž by tento přístup zvolila většina in-

Polyfunkční dům Na Klenici 46/9,
Mladá Boleslav
Investor:

Private Estate, s. r. o.

Projektant:

Private Construction s. r. o.

Zhotovitel:

Private Construction s. r. o.

Cena účastníků
BAU-MIT-FESTu:

vestorů podobných rekonstrukcí. Potom
by se českým sídlům navrátila původní
architektonická kvalita.

Oprava kaple Panny Marie
Lurdské, Přepychy, okr.
Rychnov nad Kněžnou

Vydařená rekonstrukce pivovaru, kde i historický objekt při použití zateplovacího systému může vypadat moderně a zároveň

Účastníci BAU-MIT-FESTu měli možnost

neztratí historický ráz. Použité materiály a povrchy jsou tedy

během sobotního dne ocenit elekronickou

velmi nadčasové.

cestou jeden nejzajímavější objekt z dvanácti
nominovaných staveb letošního ročníku
soutěže Fasáda roku 2021. Největší počet
hlasů získala krásně renovovaná kaple v obci

Obnova fasády objektu bývalé barokní fary,
Potvorov 1
			Investor:

Přepychy.

Česká REALIZAČNÍ s. r. o.

			 Projektant:

Ing. Tomáš Kostohryz

			Zhotovitel:

Česká REALIZAČNÍ s. r. o.

Na objektu bývalé barokní fary je vidět, že i citlivá rekonstrukce
za použití materiálů pro památkovou péči může vypadat moderně
a přitom genius loci je plně zachován.
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Life Challenge
Evropská fasáda roku

Plánované

předávání

ocenění

Baumit

Life

Challenge 2020 ve Valencii bylo kvůli aktuální koronavirové pandemii vícekrát přeložené. Jelikož
ani po roce se situace nezlepšovala, přesunulo
se předávání ocenění nejkrásnějších evropských
fasád do online prostředí prostřednictvím online streamu. Baumit Life Challenge 2020 naproti

Life Challenge je dnes, díky kvalitě
přihlášených projektů, uznávanou
mezinárodní soutěží, která se stala
synonymem perfektní spolupráce Baumitu,
architektů, investorů a realizačních firem.

tomu zaznamenal nový rekord. Do soutěže se
přihlásilo 385 projektů z 26 zemí. Z 36 nominací
ze 16 zemí, které se probojovaly do finále, ocenila porota Life Challenge Award 2020 projekt MO
Museum ve Vilniusu.
Vítězné objekty letošního ročníku soutěže Fasáda roku 2021 budou přihlášeny do mezinárodní
soutěže Life Challenge 2022, která se uskuteční

Kategorie

Hlavní cena
Life Challenge Award 2020/21:
MO Museum, Vilnius, Litva
Architekt: Daniel Libeskind
“Studio Libeskind” a “Do Architects”
Foto: Norbert Tukaj

v květnu příštího roku opět ve španělské Valencii.
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Life Challenge

Oceněné stavby
Každá funkce tohoto výrazného samostatně stojícího
domu, zasazeného do rustikální oblasti, byla uspořádána na podélné ose. Podélné průčelí, kterému dominuje
antracitově šedá omítka Baumit, se otevírá do dvora
s velkými skleněnými plochami, uzavřenými do skořepiny
terasou na dřevěných sloupcích.

Kategorie

Kategorie

Rodinný dům

Struktura
 podporuje
design

Longitudinal-Axis Home,
Budapešť (HU)
Architekt: Bártfai-Szabó
Építésziroda Kft.
Foto: Benedek Bognár

Rue Curial, Paříž (FR)
Architekt: Miguel Cornejo,
Avenier Cornejo Architectes
Foto: FABPICTURE

Studie urbanistického kontextu a Plán
místního rozvoje města nás nasměrovaly
ke zhutnění projektu na straně rue Curial
a k vyššímu počtu urbanistických vzdušných
řešení na rue de Crimée. Tato konfigurace
umožňuje navrhnout budovu, která spojuje městský a rušný rozměr rue Curial
s klidnější atmosférou pasáže de Crimée.
Kategorie

Projekt se skládá ze čtyř funkčních celků. V přízemí hotelu se
nachází 98 apartmánů různých velikostí a wellness centrum
s bazénem, saunami, fitness centrem a malou klinikou. Všechny
apartmány mají lodžie, uzavřená atria nebo větší terasy.
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Bytový dům
Murgle Apartments, Lublaň (SI)
Architekt: LAB Architekti d.o.o.
Foto: Žiga Lovšin

Baumit 31

Life Challenge
Kategorie

Zateplená
budova
Vivienda Alcoba,
Alcoba de la Torre (ES)
Architekt: MYCC
Foto: Rubén Bescos

Přestavba této opomíjené chatrče na dům
kombinuje starobylé kamenné zdi s novou
nerovnou povrchovou úpravou evokující
přirozenou drsnost venkovského prostředí.
V horním patře jsou příčky navrženy tak,
aby dřevěná střešní konstrukce byla viditelná z kterékoli místnosti.
Kategorie

 Historická
renovace

Secession, Vídeň, Rakousko
Architekt: Architekt Krischanitz ZT Gmbh
Foto: Baumit

„Každé době její umění, každému
umění jeho svobodu.“ V srdci Vídně
se s novým elánem probudil klasický
příklad secese, právě včas, aby
oslavil své 120. jubileum. Komplexní
restaurátorské práce zohledňují přísné
požadavky na historické dědictví.

Kategorie

Nebytová
stavba
Nádvoří, Trnava (SK)
Architekt: Vallo Sadovsky Architects
Foto: BoysPlayNice a Tomáš Manina

Nádvoří bylo zřízeno v rámci historických
parcel měšťanských domů a přístaveb.
Poloveřejná povaha areálu je umocněna
okolními zařízeními, která ji oživují, jako
jsou terasy, restaurace pro denní aktivity
nebo večerní akce.
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Festival
na vlnách
pohody
Golfisté si přivstali, a tak už v osm ráno
mohli vyrazit na green, aby se utkali ve dvou
dovednostních soutěžích. Čekalo na ně
přátelské utkání a soutěže „Nearest to the
pin“ (rána nejblíže jamce) a „Longest drive“
(nejdelší rána). V malebných kulisách anglického parku zámku Štiřín se všichni cítili
báječně. A o radostný pocit z vítězství se
s ostatními podělili pánové Vítězslav Dvorský,

Letošní BAU-MIT-FEST se nesl na vlnách
prázdninové pohody s vodáckou tematikou.
Tolik modrobíle pruhovaných triček
pohromadě, co bylo v sobotu 28. srpna
k vidění v areálu štiřínského zámku,
nepotkáte ani v Hamburku. Na Štiříně
v tento den s Baumitem zakotvila pohoda
a skvělá atmosféra. BAU-MIT-FEST se
stal přístavem dobré zábavy a přátelských
setkání.

Z

kterému se povedla nejpřesnější rána, a Jan
Hanzálek, jenž odpálil míček nejdále. Načež
nastala postupná proměna golfistů ve
vodáky a námořníky a festival mohl začít.
Z pódia na nádvoří uvítal hosty populární
moderátor Libor Bouček, který pak hosty
prováděl celým festivalovým programem.
Aby to stíhal, proháněl se od pódia k pódiu
na

speciálním

moderátorsko-golfovém

vozíku.
„Vodáci a námořníci“ na suchu nezůstali.
O tom svědčí fotografie z nádvoří zámku.
Nádvoří lemované stánky s občerstvením
nebylo

pochopitelně

jediným

místem

festivalového hodokvasu. Na louce, kde
koncertovaly kapely, vedle spousty stánků
s nejrůznějšími nápoji a festivalovými deli-

nádvoří zámku, kde se festival odehrával v loňském roce, se tentokrát

katesami, zaparkoval i kamion Jack Daniels.

festivalová zábava rozlila prakticky do celého areálu. Park i louky

Odtud bylo možné sledovat dění na pódiu …

zaplnily atrakce a stánky se zábavou a občerstvením. Basic stage na

tak trochu jinou optikou. A že se bylo na co
koukat. A že bylo co poslouchat…

nádvoří, Flex Top stage pro kapely na louce a klidný přístav folku v parkové
Relax zóně. K tomu stanové městečko, parkoviště a … Ale vezměme to
hezky popořádku
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Hudební program zahájila v 15 hodin jedna

koncert kapely, která o sobě tvrdí, že je bez

z nejtalentovanějších mladých zpěvaček

jména, přesto v Česku za 25 let existence

naší populární hudby, DEBBI, držitelka Ceny

posbírala ještě více Zlatých Slavíků než

Anděl v kategorii Skladba roku. Následoval

na svém rodném Slovensku – NO NAME.

Hrálo se a tancovalo i na zámeckém nádvoří.
Odpoledne na Basic stage patřilo dětem,
večer pak kapelám Brigantia a Rodinný
klenoty.
Poklidné vody Relax zóny čeřily
tóny folku. Vendula Pančochová,
Pavel

Špirka

a

Roman

Stu-

dený, alias R.O.M.A.N., potěšili
návštěvníky stanu v Relax zóně.
Ta ovšem nabízela nejen hudbu
a pohodlné posezení všeho druhu,
ale pro přátele táborových ohňů tu
bylo připraveno i opékání špekáčků.
a po nich slovenské punk-rockové hvězdy

Sedmero řek = sedmero stánků

ství, eventuálně též za modrobílá festivalová

HORKÝŽE

nabitý

Baumitu reprezentujících jednotlivé

trička a vodácké kloboučky.

program na Flex Top stage završilo vystou-

regiony pojmenované podle pří-

pení Jiřího Macháčka s kapelou MIG21.

slušných řek. Soutěž Sedmero řek

Program pro děti byl plný atrakcí. A to nejen

Stany přilehlého stanového městečka byly

provedla účastníky festivalu přes

těch nafukovacích, jako byla obří překážková

jak se patří impregnovány rockovými deci-

stánky s názvy Ohře, Jizera, Vltava,

dráha nebo nafukovací farma. Děti se spolu

bely. Déšť se však nakonec festivalovému

Orlice, Odra, Sázava a Prýgl. Na

s rodiči bavily i soutěží Za sedmero řekami

programu milosrdně vyhnul.

každé „řece“ museli soutěžící pře-

a pomalované tvářičky malých Spidermanů,

konat pár nástrah a jezů v podobě

kočiček a motýlků se radovaly i z vystou-

dovednostních

pení kouzelníka a z písniček a pohádek,

SLÝŽE.

Hvězdami
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a

vědomostních
vedle

které pro ně pořadatelé připravili. Rodiče

drobných pozorností i žetony, které

si mohli dopřát chvilku klidu v Relax zóně,

soutěží.
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se pak daly na stáncích s občerstvením směnit za dobroty v pevném i kapalném skupen-

Pak přišli rockoví Valaši – MŇÁGA A ŽDORP

Odměnou

byly

Baumit 37

Na výstavě „Fasáda roku“ se v Rudolfově
sále štiřínského zámku představilo 12 finalistů
soutěže. Účastníci festivalu zde měli možnost
hlasováním rozhodnout, kdo získá speciální
cenu – Ocenění účastníků BAU-MIT-FESTu.
Výsledky 19. ročníku soutěže Fasáda
roku byly slavnostně vyhlášeny v rámci
festivalového programu. Na pódiu se spolu
s Liborem Boučkem moderování slavnostního předávání sošek Fasádea ujal Ing. Pavel
Med, generální ředitel společnosti Baumit
Česko. A protože mu na BAU-MIT-FESTu
pořádaném v námořnickém stylu připadla
role admirála, slavnostní ceremoniál udílení
cen absolvoval rovněž stylově – ve sváteční
admirálské uniformě.
zatímco jejich neúnavná dítka dokola sjížděla
obří nafukovací skluzavku
nebo hopsala na skáka-

Reakce účastníků,
jedna za všechny

cím hradě pod dozorem
pořadatelů. Celkem bylo
v soutěžích pro děti rozděleno cca 500 medailí
a

10 000

žetonů.

A podle našich statistik
byl zaznamenán nejméně jeden milion

„Perfektní

dětských úsměvů.

nadšená vnoučata, milé dárky, zajímavé
soutěže,

Fotbalová

organizace,
spousta

hezké

počasí,

atrakcí,

chutné

atrakce

občerstvení a bezproblémové parkování –

přitahovala sice ponej-

to mě napadne, pokud mám popsat

více týmy dospěláků,

dojmy, které mi uvízly v paměti z letošního

nicméně ti se na ní

BAU-MIT-FESTu. Organizátoři se „vyšvihli“

vyřádili jako malé děti. Do

a bylo na každém kroku cítit, že přípravě

turnaje v „lidském stolním

věnovali velkou pozornost a nechali si

fotbale“ se zapojila celá řada

záležet na každém detailu.

lidskostolních fotbalových týmů,
které srdnatě bojovaly o radost z vítězství,

Jiří Kučera,

hrst žetonů plus tričko s podpisy kapely

nadšený návštěvník Bau-Mit-Festu

Horkýže Slýže.
A střílelo se nejen ve fotbálku. Nechyběla zde
totiž ani pravá pouťová střelnice.

Milí plavci, plavčíci, plaváčci, háčci, zadáci, kormidelníci, kapitáni, skippeři, komandéři, admirálové,

Celostátní předpremiéra čekala na další

námořníci, loďmistři, lodníci i vodníci, piráti

zákaznickou aplikaci Quido Virtuální realita.

a všichni další, kteří jste s námi pluli na vlnách

Návštěvníci festivalu tak měli možnost na

pohody, děkujeme, že jste přišli! Bylo nám s Vámi

vlastní oči vyzkoušet využití virtuální reality

jako obvykle moc fajn a už se těším na příště!

ke konfiguraci a vizualizaci fasád. Pro velký
zájem se tenkrát na každého nedostalo, ale

Ing. arch. Radana Duňková,

dnes je již k dispozici i v našich Life studiích –

ředitel marketingu a obchodu

v Brně či Brandýse nad Labem.
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Pohodova plavba
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Baumit
Quido Creative
Svět kreativních omítek jako na dlani! Vaše fasáda může mít nekonečné množství ztvárnění. Už dávno není omítka jen škrábaná
a rýhovaná. Lze využít další techniky jejího zpracování - kartáčování, škrábání, špachtlování, válečkování, zatírání nebo použít různé

Seznamte

šablony. Popusťte uzdu své fantazii, inspirujte se v Baumit Quido
Creative a vytvořte si svou originální a jedinečnou fasádu. Třeba
v dekoru dřeva nebo vzhledu betonu.
Aplikace Baumit Quido Creative Vám nabízí:

se s rodinou
on-line aplikací

Baumit Quido
Quido je originál! Svým výjimečným jménem zaujme takříkajíc na první dobrou.
Ale co teprve, až ho poznáte blíže i s celou jeho rodinou! Zjistíte, že rodina
aplikací Baumit QUIDO je Váš spolehlivý parťák při práci.

•
•

Baumit
Quido Kalkulátor

Možnost vybranou kreativní omítku exportovat do PDF
a použít jako podklad k jednání s realizační firmou.

•

Baumit
Quido Vzorky

Inspiraci u vybraných technik v podobě aplikačních videí.

Baumit
Quido Vizualizace

Objednejte si fyzické vzorky fasády z pohodlí Vašeho domova

Vyzkoušejte, jaké barvy by slušely fasádě Vašeho domu. Nabízíme

a získejte jistotu správného výběru.

Vám jednoduché řešení, jak si správnost výběru ověřit ještě před
nákupem fasádní probarvené omítky či fasádní barvy.

Vyberte si, co potřebujete:
Vyzkoušejte naši aplikaci Baumit Vizualizace, která Vám

•
•

Baumit
Quido Shop

Velké množství kreativních struktur omítek.

Fasádní barvu (pro aplikaci na stávající omítku).
ném odstínu, struktuře a zrnitosti pro aplikaci na fasádu).

•

umožní:

Fasádní probarvenou omítku (omítka ve zvoleném barevFasádní mozaikovou omítku (nejčastěji používaná
na sokly).

•

Inspirovat se v referenčních projektech – stačí si vybrat
ten, který je Vašemu domu nejvíce podobný,
a pak libovolně zkoušet a kombinovat barevné odstíny.

•	Vyzkoušet si různé kombinace barevných odstínů
Objednání vzorku a profesionální realizace fasády:

a kreativních textur přímo na fotografii Vašeho domu.

•	Nechat si za poplatek vytvořit profesionální vizualizaci.
Komplexní a spolehlivý průvodce pro výběr a nákup stavebních

Praktický pomocník pro stanovení množství stavebního materiálu

materiálů Baumit. Užijte si on-line nákup z pohodlí domova a my

a jeho výsledné ceny. Vybírat můžete z níže uvedených

Vám vše přivezeme na zadanou adresu, případně si zboží můžete

kategorií:

•

Prodejní cena jednoho vzorku včetně poštovného,
balného a DPH je 363 Kč.

•

vyzvednout ve Vámi zvolené prodejně stavebnin.

nebo mozaikové omítky je zdarma.

•	
Fasáda: zateplení fasády, obnova fasády, povrchové

•	
Vzorky Vám na přání dodáme na desce nebo ve kbelíku.

Baumit Quido Shop je určen pro stavebníky z řad široké

úpravy, omítky sanační a pro památkovou péči, vnější



veřejnosti a se svým velmi přívětivým uživatelským roz-

omítky.

Po celé České republice máme certifikované realizační firmy, navíc

hraním nabízí:

•	
Interiér: Baumit IONIT – zdravé bydlení, vnitřní omítky,
potěry a samonivelační podlahové stěrky, lepení dlažeb

•
•
•

Možnost výběru materiálu včetně požadovaného řešení.
Určení správného množství.
Nákup s přehledně kalkulovanou cenou.

Dovolte nám proměnit Vaše sny ve skutečnost!

Každý třetí vzorek fasádní barvy, probarvené omítky

speciálně školené na fasády rodinných a bytových domů, které
Vám rády pomohou s následnou realizací.

a obkladů, omítky sanační a pro památkovou péči.

•	
E xteriér a hrubá stavba: balkonové konstrukce, betony,
lepení dlažeb a obkladů, sanace betonu, zdění obvodo-

Baumit Quido
Virtuální realita
Máte rádi nejmodernější technologie? Vyzkoušejte nejnovější apli-

Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru vzorků fasády!

kaci naší rodiny Quido – virtuální realitu. Na další dvojstraně se
dozvíte, jak na to.

vých stěn a příček.
Zákazník má možnosti si vybrat z několika způsobů dopravy zboží:

•	
Osobní odběr objednaného a předem zaplaceného zboží
ve vybrané prodejně stavebnin.

•	
Dodání na uvedenou adresu.
•	
Využití expresního doručení domů, a to do 2 pracovních dnů.
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Pokud nejste zdatný stavař, vůbec nevadí, intuitivní prostředí Vás
navede tam, kam potřebujete a výsledkem bude správné řešení
v podobě potřebných produktů nebo celých stavebních systémů.
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S

polečnost

Baumit

naplňuje

svoji dlouholetou roli inovátora
na stavebním trhu a přináší svým zákazníkům technologii

simulovat i další para-

usnadňující správný výběr fasádních materiálů. V oblasti fasádních

metry, jako např. osu

barev nabízí Baumit nejen neuvěřitelných 888 barevných odstínů,

i vzdálenost pohledu

které prezentuje ve svém vzorníku Baumit Life, ale také širokou

na detail a celek objek-

nabídku kreativních fasádních struktur. Tím na jednu stranu zá-

tu, světelné podmínky,

kazníkovi otevírá svět nekonečných možností, na druhou stranu

a dokonce celkovou

jej staví před náročný úkol. Správně si vybrat.

simulaci

počasí.

Ve

výsledku nabízí tato
Nyní s pomocí technologie virtuální reality včetně speciálních 3D

aplikace zcela reálnou

brýlí a dvou ručních ovladačů si zákazník Baumitu dokáže vy-

představu

brané vzorky přenést do reálného prostředí. Vybraný vzorek díky

podobě stavebního objektu.

o

finální

tomu vidí ve všech souvislostech a pro své finální rozhodnutí zís„Abychom se mohli plně věnovat zákazníkům při využití virtuální

kává potřebnou jistotu.

reality, je nezbytné objednání návštěvy v Baumit centru předem.

Vyberte si fasádu

virtuálně
Společnost Baumit umožňuje – jako vůbec první

„Naše zkušenosti ukazují, že zákazník si ne vždy doká-

Zákazník na závěr může získat vybrané návrhy v digitální i tištěné

že

odstín

podobě. Svůj výlet virtuální realitou může navíc spojit s prohlídkou

nebo kreativní technika na fasádě. A to i přesto, že od nás

reálných vzorků odstínů fasádních omítek a barev. Moderní forma

má

samozřejmě

příslušné

virtuálního posuzování a výběru materiálů Baumit, kterou budeme

VR

technologie

umožňujeme

představit,

jak

by

vypadal

konkrétní

vzorníky.

barevný

Proto

nahlédnout

prostřednictvím
do

budoucnosti

a ukázat vybraný vzorek přímo na modelovém objektu,“ říká
Vladimír

Baumit Quido VR studia (po předchozí telefonické domluvě)

deve-

PO–ČT 7:00–16:00 hodin, PÁ 7:00–13:30 hodin

lopment manager
společnosti

Baumit,
dává:

a

Brandýs nad Labem, Průmyslová 1841

do-

Kontaktní osoba: Eva Uldrichová,

„Vytvoření

finálního

+420 601 392 715, e.uldrichova@baumit.cz

ztvárnění

například rodinného domu
ještě před jeho renovací

Modřice, Brněnská 679

nebo stavbou je pro

Kontaktní osoba: Tomáš Diblík,

zákazníka

+420 702 283 499, t.diblik@baumit.cz

nejen

výrobce stavebních materiálů – výběr barev

Přijďte si k nám

a kreativních fasádních technik pomocí nové aplikace

vyzkoušet
budoucnost!

Baumit Quido Virtuální realita (VR). Zájemcům
o virtuální výběr nabízí nyní tuto možnost ve svých

obrovským

usnadněním

Zcela nová aplikace umožňuje v atraktivním modelovém prostředí

a v Modřicích. Rodina aplikací Quido, kam patří

objektu definovat jeho jednotlivé fasádní plochy včetně doplňkových ploch a soklů. Na tyto plochy lze virtuálně aplikovat vy-

i Baumit Quido Shop, Baumit Quido Creative,

brané barevné odstíny ze vzorníku Baumit Life, mozaikové omítky

Baumit Quido Kalkulátor a další, se rozrostla o další,

nebo jednotlivé kreativní techniky z nabídky společnosti Baumit.
Právě tímto způsobem je možné vidět v ucelených plochách
široké možnosti použití např. strukturu dřeva, vzhled kamene

která Vás přiblíží k vysněnému cíli.

Baumit

zajímavým zážitkem, ale především

volby správného řešení.“

fasádních studiích, a to v Brandýse nad Labem
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zkvalitňování našich služeb,“ dodal Vladimír Franc.

Franc,

business
ze

i nadále systémově vyvíjet, představuje další z cest neustálého

nebo obkladových pásků. V tomto virtuálním prostředí lze však
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Baumit Portál

vyberete ty, které máte skladem a zvolíte Tisk/Stažení. Tím se
vygeneruje pdf soubor, ve kterém najdete základní atributy vybraných výrobků v optimalizované grafické podobě.

malý krok pro lidstvo,
velký skok pro kvalitu
spolupráce
Milí zákazníci,
s potěšením Vám představujeme novou službu, kterou jsme
pro Vás připravovali v uplynulých měsících. Vytvořili jsme
webové prostředí Baumitportal.cz, které Vám zprostředkuje
všechny důležité informace a dokumenty o naší vzájemné
spolupráci a výrazně zvýší Váš komfort.

5) ADMINISTRACE
Baumit Portál obsahuje informace zajímavé pro různé uživatele
rozdílným způsobem. Ne všichni napříč velkými i malými organizacemi mohou vidět všechny statistiky, všechna čísla. V Administraci
můžete různým uživatelům z Vaší organizace udělovat přístupy do
jednotlivých částí portálu. Správce zakládá nové uživatele, tvoří
role (nebo vybírá z již definovaných), které uživatelům přidělí
až na úroveň pobočky. Podrobně je vše vysvětleno v Uživatelské
příručce pro administrátory v části KE STAŽENÍ.
2) REPORTY

Na Baumitportal.cz můžete sledovat stav svých objednávek,

Obsahují pohledy na skladový bonus, ABC analýzu, sledování

dodací listy i faktury, aktuální akce a ceníky. Najdete zde řadu

obratu a LOP ceny. Například v reportu skladový bonus se lze

zajímavých statistik i XML feed včetně obrázků jednotlivých

dostat až na statistiku odběrů konkrétního zboží jednotlivými

výrobků, který obsahuje veškeré informace o produktech pro

sklady. Další reporty zobrazují obrat během celého roku nebo

Váš e-shop. Můžete zde též stahovat instruktážní videa. Chybět

ceny výrobků nad pobočkami.

nebudou ani pozvánky na zajímavé akce.
Baumit portál je určen pro více skupin uživatelů. Ocení ho
nákupčí, pracovníci prodeje na pobočkách i správci e-shopů
a ERP systémů. Díky svému obsahu může být užitečný všem

www.baumitportal.cz

O přístup pro administrátora požádejte svého obchodního zástupce Baumit nebo se obraťte na vedoucího zákaznického centra
Jakuba Louče (j.louc@baumit.cz), popř. pište na info@baumit.cz.

spolupracujícím stavebninám a řetězcům.

My Vám vygenerujeme aktivační link a přihlašovací údaje.

ADMINISTRACE

‹

KE STAŽENÍ

3) AKCE
‹

AKCE

‹

REPORTY

‹

DOKLADY

‹

Baumit Portál obsahuje několik modulů:

Malý, ale velmi příjemný prostor zabírají akce. Zde Vás budeme
informovat o chystaných událostech a setkáních.

1) DOKLADY
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V menu najdete faktury, objednávky, dodací listy a nabídky.

zjednodušeném náhledu nebo podrobnosti při prokliku na detail.

4) KE STAŽENÍ

Všechny zmíněné doklady mají v základu vlastní přehledné

Samozřejmostí je možnost stažení ve formátu pdf, v případě po-

Zde Vám budou k dispozici aktuální ceníky včetně izolantů, uživa-

seznamy, nad kterými lze uplatnit již definované pohledy

tvrzeného dodacího listu poskytujeme i jeho scan.

telské návody pro práci s Baumit portálem, videa pro reklamní

nebo vytvářet vlastní filtry, vyhledávat a výsledky exportovat.

panely, pdf tahák a xml feed. Pdf tahák je nástroj vytvořený

Doklady jsou mezi sebou prolinkované, nesou informace ve

pro pracovníky prodeje na pobočkách. Ze seznamů výrobků

Baumit
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Přeji si, aby se Baumit Portál stal
nezbytnou součástí Vaší práce
a naplnil představy o dodavateli,
který využije každou možnost pro
zpříjemnění vzájemné spolupráce.
Martina Koreňová
vedoucí projektu
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Nové

Kompetenční centrum 		
Baumit roste jako z vody

spousta starostí. S čím jste se na stavbě musel potýkat
nejvíce?
Hodně času jsme společně se zástupci Baumitu strávili například nad
vylepšováním monolitických betonových prvků budovy. Původně
konstrukční betony byly totiž částečně změněny na pohledové.
Například sloupoví v průčelí budovy. Štíhlé kruhové sloupy jsou
nakonec ponechány hladké v kontrastu s pískovaným ochozem
a markýzou objektu. Pískované části budí naopak dojem antických
betonů. Myslím, že čas, který jsme specifikaci nároků na vzhled
věnovali, přinese kýžený výsledek. Ostatně, to uvidíte brzy sami.

V areálu společnosti Baumit v Brandýse nad Labem vzniká nová stavba, budoucí poradenské centrum pro malé i velké
zákazníky. Přízemní objekt bude obsahovat nejen showroom usnadňující architektům a investorům komfort při výběru fasády, ucelených stavebních systémů či povrchových úprav, ale také rozsáhlé vzdělávací prostory pro seminární i praktickou
výuku. Součástí veřejných prostor bude i nejmodernější studio Baumit Life, které je určeno pro instalaci na prodejních
místech obchodních partnerů. Zákazníci se také budou moci ponořit do svých investičních představ a designových snů
pomocí virtuální reality. Kompetenční centrum se současně stane novým domovem obchodního úseku společnosti, dis-

Jaro 2021 - zemní práce, zakládání stavby, pilotáž

Podzim 2021 - vnější obálka budovy (střešní
souvrství, prosklená fasáda)

Léto 2021 - monolitická konstrukce objektu

poziční řešení přispěje k efektivní komunikaci mezi strategickými a operativními odděleními. Provoz v nové budově by měl
být zahájen v červnu příštího roku.

Kompetenční centrum Baumit
očima klíčových protagonistů výstavby

i exteriéru, to vše na jednom místě. Chceme, aby se tu cítili skvěle

koordinátorem

Kompetenčního

Baumit

kterých částech fasády a také v interiéru stavby.

Nagye, autora návrhu Kompetenčního centra Baumit.
Ideou návrhu bylo vytvořit stavbu, která bude "oázou klidu" v prů-

výstavby

centra

robotického 3D tisku betonu "BauMinator", který bude použit na ně-

jsme se zeptali toho nejpovolanějšího, architekta Sebastiana
zákazníci i zaměstnanci, k čemuž přispívá i moderní prosvětlený design
celé budovy.

Hlavním

V čem spočívá ideový záměr architektonického řešení, na to

Představíte nám tým, který spolu s Vámi řídí výstavbu centra?

v Brandýse nad Labem je náš dlouholetý

myslové zóně. Stavba je pavilonového charakteru s izolační masivní

Ing. arch. Sebastian Nagy

zdí zakomponovanou do jižní a západní fasády. Zeď odděluje interiér

Autorem návrhu stavby Kompetenčního centra je Ing. arch.

od okolního rušného průmyslového prostředí a akcentuje tak repre-

Sebastian Nagy, mladý progresivní slovenský architekt,
který stojí v čele ateliéru sebastian nagy architects. Narodil

zaměstnanec, Ing. Ivan Svoboda. Firemní

Představím a zároveň využiji příležitosti, abych poděkoval všem, kteří

zentační prostor. Vnitřek budovy ozvláštňuje atrium plné zeleně, které

filosofii vyjádřenou sloganem „Nápady

se na stavbě podílejí. Jmenovitě pak architektovi stavby – Ing. arch.

slouží k relaxaci a načerpání nových sil k práci.

s budoucností“ má už dávno v krvi, takže

Sebastianu Nagyovi, hlavnímu inženýrovi projektu – Ing. Petrovi Vese-

jsme mu položili logickou otázku:

lému, technickému dozoru investora – Ing. Liboru Bulovi i vedení stav-

Vaše řešení je považováno za mimořádně zdařilé a originální.

studium na Královském technickém institutu ve švédském

by, Ing. Janu Brunclíkovi a Ing. Radku Gebouskému a v neposlední

Kdybyste měl vyzdvihnout jen jednu jedinou věc, co by to bylo?

Stockholmu a na Berlage Institute v Rotterdamu. Z řady

řadě Tomáši Kuřeti a Josefu Prademu ze společnosti SYNER. Spolu
vytvořili opravdu skvělý tým a já věřím, že na výsledku to každý pozná.
Myšlenka vybudování nového kompetenčního centra je ná-

Asi bych poukázal na technické řešení skrytí instalačních rozvodů

ocenění uveďme dvě z poslední

vzduchotechniky do podlahy. Tak mohl vzniknout krásný "omítnutý"

doby. V roce 2020 se stal lau-

padem s budoucností, nebo jen řeší nedostatek prostor ve

Hlavního stavbyvedoucího stavební

strop, kterému v současnosti v takovém typu staveb většinou přísluší

reátem prestižní ceny EUROPE

stávajících objektech?

firmy SYNER, Ing. Jana Brunclíka, který

zavěšený sádrokartonový podhled s technickými instalacemi.

40 UNDER 40 udělované Chicago Athenaeum Museum of

stavbu řídí, jsme zachytili přímo na staŠlo o to vytvořit prostor pro další rozvoj, ale nejen k pokrytí současných

veništi. A protože stavbyvedoucí si na

V návrhu jste počítal i s využitím nejmodernějších technologií

Architecture a vítězem soutěže

potřeb, ale i s výhledem do budoucnosti. Celková koncepce stavby

dlouhé řeči příliš nepotrpí, položili jsme mu

3D tisku betonu.

Residential architecture, Slova-

směřuje k tomu, aby bylo možné zákazníkům poskytnout maximální

jedinou otázku.

kia – BigSEE Architecture Award

servis. Velkorysé, komfortní prostory školicího a prezentačního cent-
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se v roce 1980, pochází z Nitry. Vystudoval Fakultu architektury STU v Bratislavě, ale jeho tvorbu výrazně ovlivnilo

ra s možností přímé výroby vzorků, možnost okamžité konzultace se

Než se dostaví radost z dobře

členy obchodního týmu, prostory pro jednání i relaxaci v interiéru

odvedené práce, bývá na stavbě

Baumit
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Ano, během návrhu a nyní během výstavby úzce spolupracujeme s vý-

2020 za návrh rodinného domu

zkumným centrem Baumit ve Wopfingu na implementaci technologie

Lužianky.
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Fasádní

studio, které Vás

nadchne
-

Na brněnské výpadovce na Vídeň v logistickém centru Baumitu vzniklo zcela nové
a svým způsobem unikátní fasádní studio. Jde o poslední etapu, zlatý hřeb celkové
rekonstrukce objektu. „To se musí vidět“, pravil můj architekt a … a jsme tu.

S

kamarádem, architektem Tomášem Sitarem, stojíme v hale
studia. V tichém úžasu nad, či spíše pod barevnými hranoly
vzorků fasád zavěšených u stropu haly. Kombinace denního
světla a LED osvětlení umocňuje dojem, že nejde o vzorky fasád, ale
o impozantní umělecké dílo.
Studio je umístěno hned ve vestibulu budovy, zaujímá 140 m2, a je
vybaveno nejmodernější prezentační technikou. Na jeho vytvoření byl
přizván ke spolupráci mladý slovenský architekt Ing. arch. Sebastian
Nagy, který podobné studio již realizoval v Bratislavě pro slovenský
Baumit. Jak se říká - výběr architekta byla sázka na jistotu.
Zatímco Tomáš studuje 888 odstínů barev Life, já dávám přednost mozaikám. A že jich tu je! Pečlivě si prohlížím všechny kreativní struktury, Metallic, Glitters a také novou řadu odstínů bílé,
Shades of White, když do haly vstupuje sympatický chlapík s cedulkou na klopě saka: Ing. Martin Čupr, manažer prodejního týmu.
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Dobrý den, pánové, nechcete si ty vzorky vyzkoušet na našich
zkušebních panelech nebo ve virtuálním studiu?“ obrací se k nám
a spouští i dotykovou obrazovku s interaktivními nástroji pro výpočet
spotřeby materiálů a ceny.
Můj architekt pečlivě vybírá a já dál tiše žasnu. Architektonické řešení slovenského architekta Sebastiana Nagye je nápadité i praktické.
Žádná obyčejná „vzorkovna“, ale studio, co podněcuje kreativního
ducha, a přitom dává věcem jasný řád. Rohu haly dominuje socha
„boha fasád“, Zlatý Fasádeus v nadživotní velikosti, socha symbolizující ocenění pro ty nejlepší fasády. A tak mne napadá, ono to možná není fasádní studio – je to chrám pro uctívače božských fasád!

„

„Abychom v interiéru prezentovali exteriérový prvek, jakým jsou fasády,
co nejatraktivněji, vytvořili jsme z polystyrenových hranolů strukturu,
kterou jsme jako barevný oblak zavěsili ke stropu studia.“
Ing. arch. Sebastian Nagy, autor návrhu Fasádního studia Baumit

Místo, které nesmíte minout, vybíráte-li novou fasádu.
Pokud chcete, aby nová fasáda Vašemu domu
slušela, určitě se zastavte v našem novém moderním fasádním studiu. Čeká na Vás více než
tisícovka vzorků fasád, kreativních povrchů
a nekonečné možnosti jejich kombinací. Tu správnou si vyberete buďto naživo a vyzkoušíte ve dvou
testovacích panelech, nebo prostřednictvím 3D
brýlí s virtuální realitou. Ostatně, posuďte sami
a navštivte Fasádní studio
Baumit Modřice na ulici
Brněnská 679.
Otevřeno:
Po–Čt od 7:00 do 16:00
Pá
od 7:00 do 13:30

David Holman

Ing. Martin Čupr
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Baumit svět

Na jedné vlně
s našimi
zákazníky
Nejen BAU-MIT-FEST, ale všechny společné akce
Baumitu s jeho zákazníky se v roce 2021 nesly na
vlně absolutní pohody. Ať už šlo o setkání spojená
se sportovním výkonem, gurmánským zážitkem,
hudbou či vínem. Vždy, když se konala u vínečka
na jižní Moravě, na kolech na Vysočině nebo na
pravé jihočeské zabíjačce, šlo o zážitky, na které
rádi vzpomínáme.

Baumit víceboj
Do Šafránkova mlýna na Vysočině se 15. září sjelo 30
našich zákazníků, aby se tu během dvou dní utkalo
v několika sportovních disciplínách "Baumit víceboje".
Ve čtvrtek akci zahájil společný oběd, po němž se
všichni vydali na týmový orientační závod na kolech.
V okolí Šafránkova mlýna projeli šestnácti stanovišti,
přičemž v poměrně náročném terénu našlapali vskutku
úctyhodný počet kilometrů. Večerní grilování a posezení
u sklenice studeného piva bylo zároveň taktickou
přípravou na páteční disciplíny: fotbal, golf, sřelbu
na laserové střelnici nebo dřevorubecké soutěže. Po
dřevorubecké soutěži jsme přepočítali prsty a sečetli
body a můžeme tedy s plnou odpovědností konstatovat,
že zvítězili všichni, kdo se zúčastnili.

Čtyřkolka má
svého vítěze

Na koloběžkách
s Baumitem

Pro podporu zavedení nového e-shopu "Baumit
Quido Shop" a probíhající kampaně Baumacol jsme
vyhlásili soutěž o čtyřkolku CFMOTO Gladiator X450.
Všichni zákazníci, kteří do 31. července 2021 nakoupili produkty Baumacol přes Quido Shop, byli
zařazeni do losování. Čtyřkolka byla šťastnému výherci slavnostně předána 28. srpna během konání
BAU-MIT-FESTu na Štiříně.

Za burčákem a romantickými krásami Lednickovaltického areálu vyrazili v září se svými obchodními
partnery kolegové z východočeského regionu. Na
trasu o délce 35 km se vydali na koloběžkách, což
ještě umocnilo nevšední zážitek z výletu malebnou
krajinou vinic a romantických staveb. Akci korunoval
večer s večeří ve vinném sklípku, s ochutnávkou vín
a poučným výkladem sommeliera.

2. ročník jihočeské
Baumit zabíjačky
Kolegové z jižních Čech svou proměnu ve zdatné řezníky
zvládli opět na výbornou a v minipivovaru Kněžínek připravili
pravou zabíjačkovou hostinu. Na tři stovky našich zákazníků
ochutnaly vynikající jelítka, jitrnice, klobásky, gulášek,
prejt ... A zapíjelo se pivními speciály. Jedlo se, pilo a hodovalo. A také se zplna hrdla zpívalo a tancovalo za doprovodu
„Rodinných klenotů“, hudební skupiny, jejímž kapelníkem
je František Jiřík ze stavebnin FPS Horusice. Přátelské setkání v českobudějovickém minipivovaru se opravdu vydařilo
a jak prohlásil jeden z účastníků: „Ještě mi ani neslehlo, a už
se těším na další ročník“.
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Baumit svět

Ocenění NEJLEPŠÍ
VÝROBCE
STAVEBNIN
Ve čtvrtek 4. 11. 2021 byl uspořádán již 14. ročník tradiční
soutěže Nejlepší výrobce stavebnin, kde jsme získali
vítězné ocenění i za rok 2020 v kategorii firem do 350
zaměstnanců. Vyhlašovateli soutěže byly Ministerstvo
průmyslu a obchodu společně se Svazem podnikatelů
ve stavebnictví. Porotě i všem partnerům soutěže
děkujeme.
Ocenění za Baumit, spol. s r.o. převzal Ing. Martin
Omelka z rukou Ing. Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu
podnikatelů ve stavebnictví a Ing. Petra Serafína, ředitele
odboru stavebnictví a stavebních hmot ministerstva
průmyslu a obchodu ČR. Slavnostní vyhlášení proběhlo
v prostorách Nadace ABF.
Hlavním posláním soutěže je prezentovat výrobu stavebních hmot a materiálů a ukázat odborné i laické veřejnosti,
že výroba stavebnin je ohleduplná k životnímu prostředí,
šetrná, a přitom moderní a energeticky úsporná a přináší
na trh nové, esteticky i technicky dokonalejší výrobky.
Soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot
a materiálů působící na území České republiky.

Vyhlášení
výsledků
soutěže
STAVBA
ROKU 2021
Slavnostní galavečer 29. ročníku prestižní
soutěžní přehlídky Stavba roku 2021 se
v pondělí 18. října 2021 uskutečnil v Betlémské
kapli v Praze. Cenu hlavního partnera,
společnosti Baumit získala rekonstrukce
objektu radnice města Olomouc. Ocenění
z rukou generálního ředitele Baumit Ing. Pavla
Meda převzali jednatelé firmy H & B delta, Ing.
Ondřej Hurta a Ing. Petra Hurta. Slavnostním
večerem provázela moderátorka Berenika
Kohoutová.

Lavička Václava
Havla
v Praze - Čakovicích
Lavička Václava Havla je projekt pamětních míst
věnovaných Václavu Havlovi. Iniciátorem tohoto
celosvětového projektu byl někdejší velvyslanec ČR
v USA Petr Gandalovič a výtvarník, architekt a designer Bořek Šípek. Ten přišel s velmi jednoduchým
a přitom kreativním designem lavičky, která dvěma
kovovými zahradními křesly spojenými s kulatým stolem, jehož středem prorůstá lípa, symbolizuje demokratickou otevřenost k dialogu. První Lavička Václava
Havla byla instalovaná ve Washingtonu v roce 2013.
V letošním roce do projektu přispěla i společnost Baumit, a tak 5. října mohlo proběhnout slavnostní odhalení další Lavičky Václava Havla, tentokrát v městském
parku v Praze – Čakovicích.
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Dar postiženým obcím na Moravě
Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní
Moravě prošla ve čtvrtek 24. června 2021 okolo 19.20 hodin večer
extrémní bouře s krupobitím a tornádem. To zasáhlo úsek dlouhý
26 kilometrů a široký zhruba půl kilometru. Kriticky zasaženo bylo
sedm obcí, nejvíce postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice,
Hrušky, Lužice a městské části Hodonína Bažantnice a Pánov.
Tornádo poničilo v dotčených obcích až 1 200 staveb, stromů,
vozidel a infrastruktury v celkové škodě až 15 miliard korun.
Řádění této extrémní bouře má bohužel i tragické následky, šest
lidí zemřelo a stovky byly zraněny. Bezprostředně po ničivém
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tornádu se zvedla velká vlna solidarity, do postižených obcí přijelo
pomáhat odstraňovat následky tornáda tisíce dobrovolníků.
Baumit nezůstal stranou a připojil se k vlně solidární pomoci.
V úzké spolupráci s krizovým štábem jsme obci Hrušky a Hodonín
dodali formou daru během července materiál pro jejich obnovu –
především zdicí malty a betony. Ze severomoravského závodu
Dětmarovice odjely tři kamiony materiálu, který se poté rozděloval
na místě podle potřebnosti.
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Pozvánka

Ohlédnutí
Vše, co jsme natočili, je umístěno na
webu akademie. Pokud jste Baumit
Akademii on-line 2021 nestihli,
něco vám uniklo, nebo se chcete
k něčemu vrátit, naskenujte QR kód
a sledujte.

Nestihli jste

Baumit Akademii on-line
letos v únoru

Nevadí, podívejte se na záznam z pohodlí Vašeho

?

2022

Vyberte si fasádu

virtuálně

domova či kanceláře.
Baumit Akademie se pro rok 2021 změnila v Baumit Akademii on-line. „Doba covidová“ přinesla mnohá omezení,
ale také výzvy, kterým se Baumit nikdy nevyhýbá. Protože jsme chtěli udržet formát uceleného programu celodenního semináře, ve kterém naši odborníci předávají
poznatky projektantům, architektům a všem odborníkům
ze stavební praxe, museli jsme zvolit zcela nový přístup.
Pronajali jsme si na 10. února 2021 virtuální studio, ve
kterém jsme vytvořili 2 virtuální pracovny, kde naši moderátoři diskutovali na jednotlivá témata s produktovými
manažery nebo externími hosty. Živý přenos doplňovaly
vložené reportážní vstupy a videa, takže nároky na režii,
moderátory i hosty byly opravdu vysoké. Každý tematický blok musel být připraven s přesností na sekundy.

Přijďte na odbornou konferenci vzdělávacího programu Baumit Akademie
ve Vašem regionu a zažijte virtuální realitu „na vlastní oči“. Připravili jsme
pro Vás přehled o novinkách v oblasti stavebních materiálů a moderního
projektování pro rok 2022.

MístA A terMíny:

Témata

BABYLON kongresové centrum,
Nitranská 1/1, Liberec

Novinky ETICS legislativně i prakticky

Rozhovory ve studiu doprovázela videa prezentující
nové produkty a povrchy fasád, technologické postupy

Pusťte si celou akademii nebo jen část, která Vás zajímá.

a zkušenosti zákazníků. Pomocí virtuální prohlídky

Formou rozhovoru a reportáží jsou zpracovaná témata

jsme diváky dokázali přenést i do našeho VIVA Parku

o tom, co nového přinesl rok 2021 v oblasti ETICS, vše

v rakouském Wopfingu, největšího výzkumného parku

kolem zateplení s keramickým obkladem, jakých změn do-

v Evropě.

znaly normy pro tepelnou ochranu budov a kotvení ETICS
v roce 2021, shrnuli jsme, jak se vyvarovat zbytečných
chyb při zpracování ETICS. Významné téma bylo “Zdravé
bydlení” s vnitřními omítkovými systémy Baumit Klima

Co je nového v kotvení zateplovacích
systémů
Povrchy fasád kreativní, spolehlivé
a moderně zpracovatelné

Virtuální realita nejen pro výběr fasády
On-line nástroje

Inovace v oblasti lepení obkladů
a dlažeb

Trendy v oblasti vnitřních a vnějších
omítek

Sanační a vápenné omítky nejen pro
památkově chráněné budovy
Není beton jako beton

odborných témat byla inspirace Feng-šuej s doporučením,
jak vybavit Vaši domácí pracovnu.
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10. 2. 2022
15. 2. 2022

PRIMAVERA Hotel & Congress centre,
Nepomucká 1058/128, Plzeň

Praha

17. 2. 2022

Národní technická knihovna,
Technická 2710/6, Praha 6

Brno

22. 2. 2022

Cosmopolitan Bobycentrum,
Sportovní 559/2A, Brno-Královo Pole

Ostrava

24. 2. 2022

Clarion Congress Hotel,
Zkrácená 2703/84, Ostrava

Hradec Králové

1. 3. 2022

KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS,
Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

3. 3. 2022

Cubex Centrum Praha,
Na Strži 2097/63, Praha 4-Nusle

historických budov, novinkám v podlahových systémech,
xe projekční či developerské kanceláře. Odlehčením od

Liberec

Praha

v rakouském Wopfingu. Věnovali jsme se také restaurování

8. 2. 2022

Clarion Congress Hotel,
Pražská třída 2306/14

Plzeň

a IONIT včetně virtuální prohlídky výzkumného VIVA Parku

speciálním betonům a BIM projektování s ukázkami z pra-

České Budějovice

Přihlaste se co nejdříve na www.BaumitAkademie.cz
Kapacita přednáškových sálů je omezena.

Účast na konferenci je bezplatná. Baumit Akademie je součástí programu celoživotního vzdělávání členů ČKA
(2 body) a ČKAIT (1 bod). V případě výrazně nepříznivých pandemických podmínek a následných vládních
opatření změníme formu našich konferencí na distanční „on-line“. Sledujte www.baumit-akademie.cz.

Nápady s budoucností.

60 %

o
méně aerosolů
Baumit Ionit – zdravě dýchat, zdravě žít.
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Ionit systém, interiérová barva a stěrka
nové generace, postupně uvolňuje
vzdušné ionty a aktivně reguluje vlhkost
vzduchu pro příjemné bydlení. Nyní bylo
také vědecky prokázáno, že tyto vzdušné
ionty nejenže na sebe vážou jemný prach
a pyly, ale také snižují až o 60 % obsah
aerosolů, které mohou nést virovou nálož.
Díky lonitu tedy mohou nejen alergici
volně dýchat – Ionit rovněž výrazně
snižuje riziko šíření infekce v interiéru.

Nápady s budoucností.

