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Vážení a milí obchodní přátelé, partneři. Neza-
držitelně se blíží konec roku, který byl v mno-
hém dění pro nás i celou společnost velmi za-
jímavý. Právě nyní, v předvánočním čase, držíte 
v rukou první číslo našeho nového magazínu, 
který by Vás měl bavit a informovat pravidelně 
i v budoucnosti. Všichni si uvědomujeme, jak 
se většina lidí žene rychlým tempem kamsi 
kupředu. Informace vstřebává hlavně z  inter-
netu, protože nemá čas se ani zastavit. A právě 
proto jsme se rozhodli přijít s tištěným maga-
zínem, který bude nejen pro Vás, ale i  o  Vás, 
a  na který si každý udělá rád čas. Chvilku si 
sednout a bez stresu si něco přečíst. Chceme 
také ukázat nejen všem našim současným i 
budoucím zákazníkům, našim současným čle-
nům, ale i potenciálním nebo budoucím part-
nerům, jak fungujeme a jaké máme možnosti. 
A protože všechno začíná a končí komunikací, 
tak je náš časopis součástí této komunikace.
Na závěr mi dovolte popřát Vám hezké Váno-
ce, šťastný nový rok a mnoho úspěchů v pro-
fesním i osobním životě.

BigMat CZ 

Kde se vlastně vzala značka BigMat?
Síť nezávislých distributorů BigMat byla založena v  roce 
1981 ve Francii, kde je v současnosti po Saint-Gobain dvoj-
kou na trhu stavebnin. Odtud se síť postupně rozšiřovala 
do dalších evropských zemí a dnes BigMat v Evropě pů-
sobí ve Francii, Belgii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Ni-
zozemsku a  České i  Slovenské republice. Dostala se i  za 
moře, konkrétně do Maroka. 

Jak dlouho působí u nás? 
V  České republice BigMat existuje ve formě družstva od 
roku 2010. Zakládajícími členy byly společnosti Falco – sys-
tém s.r.o., Falco – Profi s.r.o., Centrostav a.s., Stavimex a.s., 
LHS s.r.o. a Vladimír Škopek – Stavebniny. V dalších letech 
se přidávaly každoročně nové společnosti a momentálně 
máme 35 členů s téměř 60 prodejními místy po celé re-
publice. 

BigMat je evropská síť nezávislých distributorů stavebnin. Na českém trhu zaujala již své 

pevné místo a nadále se rozšiřuje. O její historii i službách, které poskytuje, jsme si poví-

dali s produktovým manažerem BigMat Václavem Hejnou.

CELOEVROPSKÁ SÍŤ 
STAVEBNIN BIGMAT 
UPEVŇUJE SVOU 
POZICI NA TRHU

Jaké firmy jsou členy družstva BigMat?
Naším typickým členem je menší či střední nezávislá či ro-
dinná firma distribuující stavební materiály. I po vstupu do 
družstva zůstávají samostatnými ekonomickými subjekty, 
které využívají výhody členství v síti BigMat. 

Nebyly tady už podobné, ale neúspěšné pokusy? Proč 
to vyšlo právě s BigMat?
Budovat něco od nuly není snadné, BigMat však již měl 
zavedenou značku, měl za sebou úspěšnou historii, kterou 
bylo možné zájemcům o členství odprezentovat. Když to 
fungovalo jinde v Evropě, proč ne u nás? A povedlo se.

Proč tedy BigMat vlastně u nás vznikl? 
Cílem bylo získat významnější tržní podíl. Situace na čes-
kém trhu se totiž začala razantně měnit po vzniku sítí 
stavebnin. Ty začaly skupovat dosud nezávislé obchody 
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se stavebním materiálem a jejich vliv u dodavate-
lů tak rostl. Jednotlivý lokální prodejce pak mohl 
jen velmi těžko konkurovat sílící konkurenci. Spo-
jení do družstva bylo logickým krokem. Společně 
máme lepší dodavatelské podmínky, jednotící 
značku a také marketingovou podporu. V počát-

cích se jednalo hlavně o vzájemnou pomoc – každý z čle-
nů si vzal na starost skupinu dodavatelů, s kterými vyjed-
nal podmínky pro všechny. Jak se BigMat v ČR rozšiřoval, 
práce přibývalo, a tak vznikla centrála družstva. 

Jak to funguje v praxi?
Centrála družstva má primárně na starosti komunikaci 
s dodavateli tak, aby měly členské firmy co nejlepší pod-
mínky, dále marketingové služby, včetně setkání s  ob-
chodními partnery, a IT podporu. To zajišťuje celkem pět 
pracovníků. Vedení družstva pak představuje pětičlenné 
představenstvo a tříčlenná kontrolní a revizní komise. Ka-
ždý člen dostává průběžně informace o všech nabízených 
produktech i probíhajících akcích u dodavatelů, s kterými 
centrálně spolupracujeme. Marketingově podporujeme 
značku BigMat, ale přitom necháváme členským firmám 
dostatek prostoru pro jejich vlastní prezentaci. Nikdo ne-
musí škrtnout dosavadní historii, BigMat ho jen zastřeší 
a přinese mu výhody navíc. 

Je o vstup stále zájem? 
Ano, BigMat každoročně přijímá nové členy. Je nutné po-
dotknout, že stávající členské firmy mají cosi jako ochran-
né pásmo, které zabraňuje tomu, aby si dvě členské firmy 
přímo konkurovaly ve stejné lokalitě. Nechceme se rozšiřo-
vat za každou cenu, chceme růst tak, aby to bylo přínosem 
pro všechny. Stávající členové mají právo se ke vstupu no-
vých zájemců o členství vyjádřit, v rámci ochranného pás-
ma mají dokonce právo veta. 

Proč se firmy rozhodnou pro BigMat a ne pro prodej 
řetězci? 
To souvisí s  výše řečeným. My firmy nepohlcujeme, ne-
cháváme je samostatně existovat a  rozhodovat, jen jim 
k  tomu dodáváme lepší podmínky. Vstupem do řetězce 
firma jako taková skončí. Má zkušenost je, že k prodeji se 
uchylují firmy, jejichž majitelé jsou unavení a  společnost 
nemají komu předat, zatímco rodinné firmy obvykle chtějí 
pokračovat i nadále pod stejným jménem. A pro ně jsme 
alternativou my. Vytvořili jsme i svou vlastní řadu výrobků 
pod značkou BigMat. Jedná se hlavně o stavební chemii, 
kterou si necháváme vyrábět renomovanými dodavateli. 

Spolupracujete i mezinárodně?
Hlavně v oblasti marketingu, obchodně to je trochu slo-
žitější, protože v  každé zemi jsou trochu jiní dodavatelé, 
ale i to se postupně mění. BigMat je zavedená značka, od 
kolegů v  zahraničí dostáváme grafické podklady a  také 
zajímavé nápady. A navíc se i pravidelně setkáváme a po-
dílíme se na společných projektech, jako je například Me-
zinárodní cena za architekturu BigMat. 

Neobáváte se, že někdo BigMat napodobí?
Myslím, že v současnosti už pro vznik dalšího řetězce či sítě 
není vhodná situace. Náš model fungování je propracova-
ný a  můžeme se opřít o  dlouholeté mezinárodní zkuše-
nosti. Nevidím nikoho, kdo by měl podobnou startovací 
pozici. 

Děkujeme za rozhovor.
Magdalena Boukhemisová

S P O L E Č N Ě  J S M E  S I L N Í 

A   P Ř E S T O  S A M O S T A T N Í

BigMat v České republice začal existovat od roku 2010 hlavně díky 

iniciativě Jean Luca Leroye, zakladatele BigMatu v  Evropě. V  té 

době navštívil Českou republiku, která se mu zdála nejvhodněj-

ší pro rozšíření sítě nezávislých stavebnin. Za pomoci tlumočnice jezdil 

Jean Luc Leroy po krajích, kde hovořil s mnoha již zavedenými firmami 

a snažil se je přesvědčit o výhodách myšlenky společného družstva. Sou-

časně sbíral informace o českém trhu, analyzoval situaci a hledal nové 

partnery. Nakonec se zakladateli BigMatu v  České republice stalo šest 

firem, které bychom chtěli krátce představit. Vezmeme to pěkně podle 

abecedy. 

C E N T R O S T A V ,  a . s .

Společnost Centrostav působí na Jihlavsku již 27 let. Zpo-
čátku se zabývala stavební výrobou, ale poměrně brzy se 
přeorientovala na prodej a  dopravu stavebních materiá-
lů. S  obratem dnes atakujícím hranici 250 milionů patří 
mezi největší stavebniny v regionu. „Na Jihlavsku je sta-
vebnin hodně, ale my v sobě máme sebevědomou sílu, 
nejsme agresivní a  chováme se ke svým zákazníkům 
loajálně. Máme stabilní kádr lidí, kteří jsou u nás dlou-
ho, vzájemně se se zákazníky znají, a  to působí velmi 
dobře. Proto se k nám zákazníci vrací již několik desí-
tek let,“ vysvětluje Ing. Igor Ševela z  vedení společnosti. 
Za stěžejní pro úspěšné fungování firmy rovněž považuje 
dostatečné skladové zásoby tak, aby společnost dokázala 
pružně reagovat na všechny požadavky. Denně prodej-
nu v Jihlavě navštíví cca 200 zákazníků, což je podle slov  
Igora Ševely ideální počet. Stavebniny se orientují zejména 

na hrubou stavbu, zdicí materiály, stavební chemii, střešní 
krytiny, střešní okna, ale také na železo, kterého je na stav-
bě potřeba. Staveb, kde bychom našli materiály dodávané 
Centrostavem je mnoho, ale za zmínku stojí například jih-
lavská nemocnice, jihlavské ZOO, V Tower v Praze a další. 
Svět se technologicky vyvíjí velmi rychle a je potřeba sle-
dovat aktuální trendy a reagovat na ně. Odbornost Centro-
stavu v tomto směru potvrzuje fakt, že se k nim chodí radit 
již druhá generace zákazníků. 
„Když k nám Jean Luc Leroy tehdy přijel, neustále jsme 
probírali všechna pro a proti. Mně se nejvíce líbila my-
šlenka, že Centrostav zůstane sám sebou, ale současně 
bude mít s BigMatem sílu konkurovat velkým firmám. 
Podobnou myšlenkou jsem se zabýval již dávno před-
tím, ale teprve na základě rozhovorů s panem Leroyem 
se vše začalo skutečně utvářet,“ uvádí Igor Ševela. „Jak 
hodnotím současnou situaci na trhu? Chvílemi je to 
skoro divočina. Přispívají k tomu různé neověřené zprá-
vy o tom, že není ten a ten materiál, ale z mého pohle-
du se všechno nafukuje a zveličuje. Vše je o komunikaci 
a používání selského rozumu. Snažíme se být jistotou 
pro naše zákazníky a nepodléhat panice,“ dodává Igor 
Ševela.

ŠEST ZAKLADATELŮ 

BIGMATU  
V ČESKÉ REPUBLICE
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F A L C O  –  p r o f i ,  s . r . o .   

F A L C O  –  s y s t é m ,  s . r . o .  

Obchodu se stavebním materiálem se firma FALCO – profi, 
s.r.o., začala věnovat v  roce 1995. Od samého začátku se 
specializovala na prodej systémů suché výstavby a  také 
lehké prefabrikace. „Naším cílem bylo nabídnout zákaz-
níkovi vždy inovační materiály a stavební technologie, 
které přinesou na jedné straně investorovi více užitko-
vých vlastností a na straně druhé ulehčí řemeslníkům 
práci,“ říká jednatel společnosti Ing. Martin Janata. 
„Tato strategická výhoda, nebo řekněme spíše orienta-
ce na nové a nevšední nápady, pro nás hodně zname-
nala v prvních deseti letech existence firmy,“ doplňuje 
Martin Janata, který vystudoval Stavební fakultu ČVUT 
v Praze a zůstal v oboru, ke kterému jej kdysi přivedl jeho 
dědeček – stavitel a projektant. Podnikání ve stavebnictví 
bylo tedy zcela přirozenou cestou. „Stavební trh v České 
republice má své zvláštnosti. Nemůžeme však přehléd-
nout, že se v poslední době hodně změnilo a celkově se 
posouváme blíž k zákazníkovi, a to vidím jako důležitý 
trend v  tomto oboru. Problémy, které před námi ros-
tou, plynou především z  nedostatku lidských zdrojů 

Firma FALCO – systém, s.r.o., se sídlem na okraji západní 
části Chebu, byla založena v roce 1995 jako obchodní fir-
ma se zaměřením na suchou výstavbu. O tři roky pozdě-
ji otevřela druhou prodejnu v  Sokolově. V  roce 2000 vý-
znamně rozšířila sortiment a zaměřila se více na hrubou 
stavbu. V roce 2010 otevřela koupelnové studio. „Pro náš 
business jsou podle mého názoru nejdůležitější služby, 
které poskytujeme našim zákazníkům a  díky nim se 
k nám stále vracejí,“ říká Ing. Vít Hanuš, jednatel společ-
nosti, který před založením firmy sbíral zkušenosti nejpr-
ve v  zahraničí. „Jsme malá firma, ale o  to více se svým 
zákazníkům věnujeme. Mám na mysli především pora-
denství, a to nejen ve výběru, ale pomůžeme jim spočí-
tat například spotřebu materiálu na konkrétní stavbu, 
pořádáme specializovaná školení apod.,“ uvádí Vít Ha-
nuš. „Nejsilnější jsme v  suché výstavbě a  poslední do-
bou také ve stavební chemii.“ Podle jeho slov by se mohl 
současný trh stavebních hmot v ČR přirovnat k tureckému 
tržišti. „Téměř každý zákazník i na minimální množství 
materiálu požaduje slevu…“ Firma Falco dodávala mate-
riál například na různé rekonstrukce lázeňských objektů, 
nemocnic, kulturních domů, ale i  historických objektů 
převážně v  místním regionu. „Od prvních jednání s  pa-
nem Leroyem mi bylo jasné, že BigMat je jediná cesta, 
jak zvýšit konkurenceschopnost, a přitom si udržet sa-
mostatnost,“ dodává Vít Hanuš. 

a nepromyšlené legislativy, což má samozřejmě vliv na 
tempo stavební výroby, na kterém je naše podnikání 
přímo závislé,“ říká Martin Janata. „Příčiny známe všich-
ni, počínaje klientelismem a zanedbaným učňovstvím 
konče.“ Co pro nás znamenal vstup do sítě BigMat? „Přes-
tože začátky nebyly vůbec jednoduché, a bez nadšení 
a zdravého entuziasmu zakládajících členů si to nedo-
káži dnes vůbec představit, vstup do BigMatu pro nás 
konkrétně znamenal možnost rozšíření sortimentu 
o  hrubou stavbu a  dalších služeb. Přirozeně s  tím, jak 
BigMat rostl, tak docházelo i k eliminaci velkoobchod-
ních dodavatelů a  k  nárůstu primárních producentů 
jako hlavních dodavatelů. To se ale příznivě projevilo 
v  následném servisu, který jsme schopni našim odbě-
ratelům, zpracovatelům i koncovým uživatelům nabíd-
nout.“  Společnost FALCO – profi, s.r.o. jako člen BigMatu 
nabízí standardně široký sortiment stavebních materiálů, 
ale stěžejní specializací nadále zůstávají především desko-
vé a izolační materiály. Například sortiment izolací zahrnu-
je nejen klasické minerální a pěnové materiály, ale také ce-
lulózové, které posunují užitnou hodnotu stavby o stupeň 
výš.  V této souvislosti nabízí firma i následné služby jako 
například termografická nebo akustická měření.    

L H S ,  s . r . o .   

Společnost byla založena třemi společníky v  roce 1992. 
„Nejprve jsme prodávali keramické obklady, ale po-
stupně jsme začali nabízet i stavební materiály,“ vysvět-
luje Bohuslava Soldánová, jednatelka LHS, s.r.o. „Naše fir-
ma ve čtyřech současných pobočkách realizuje zhruba 
60 milionů Kč obratu ročně, přičemž v minulosti jsme 
docílili až 128 milionů. Bylo to období před hospodář-
skou krizí a  expanzí velkých řetězců na trh se staveb-
ním materiálem, které si vytvořily pobočky nejdříve 
v okresních městech a postupně expandovaly i do men-
ších měst. Recese v ČR měla značný vliv na snížení tr-
žeb v maloobchodě i velkoobchodě. Další vliv na pokles 
obratu měla aktivita konkurence. Vstupem do BigMatu 
jsme ale pomalu získávali sílu a výhodnější podmínky 
pro nákup stavebních materiálů, a  to nám umožnilo 
srovnat ceny a  nabízet konkurenceschopné podmín-
ky,“ říká Bohuslava Soldánová. „Se ztrátou zákazníků se 
však potýkáme nadále, protože tlak na cenu je stále sil-
nější. Velké řetězce mezi sebou soutěží s  cílem získat 
co nejvíce zákazníků a  tím i  tržeb, bez ohledu na svůj 
zisk,“ doplňuje. Firma LHS, s.r.o., získala renomé především 
díky širokému sortimentu keramických obkladů, dlažeb 
a zařizovacích předmětů do koupelen, které má na skla-
dě v několika cenových kategoriích. „Kromě standardní-
ho poradenství nabízíme také možnost využití nového 

grafického programu, ve kterém zákazníkovi ukážeme, 
jak bude jeho koupelna, nebo třeba obývací pokoj vy-
padat po realizaci.“ Materiály společnost LHS, s.r.o., dodá-
vala na mnoho firemních sídel, úřadů, obchodních i ban-
kovních interiérů, autosalonů, bytových domů a výrobních 
hal. „Mojí srdcovou záležitostí jsou však rodinné domy, 
pro které navrhujeme koupelny a další interiéry,“ dopl-
ňuje Bohuslava Soldánová.  
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S T A V E B N I N Y 
Š K O P E K

S T A V I M E X  
P r a h a  a . s .

Rodinná firma Vladimíra Škopka zahájila činnost v  roce 
1992. „Tehdy jsem začínal podnikat s  cementem a  vá-
penatým hydrátem na pronajatém pozemku a měl na 
kontě zhruba 4 tisíce korun,“ vzpomíná Ing. Vladimír 
Škopek. „Z  prvních peněz jsme koupili kontejner, kte-
rý sloužil nejen jako sklad, ale současně jako kancelář. 
A tím to vlastně celé začalo.“ Od podzimu roku 1995 Vla-
dimír Škopek rozjel prodej stavebního materiálu naplno. 
„Všechny peníze jsem vracel do firmy a  rozšiřoval ne-
ustále sortiment. Nabral jsem prvního zaměstnance, 
koupil starý vysokozdvižný vozík a tak dále.“ Dnes patří 
mezi strategické prodejny stavebnin v  regionu. Zásadní 
zlom nastal v roce 2001, kdy se společně se synem vypravil 
na zkušenou do Německa, aby zjistili, jak stavebniny mo-
hou nejlépe fungovat. „Byli jsme vystaveni tvrdé realitě, 
a dospěli jsme k názoru, že nejlepší cestou bude požá-
dat zkušené projektanty v  Německu, aby nám navrhli 
efektivní prodejnu se všemi skladovacími funkcemi. To 
znamená, nejen jak má taková prodejna vypadat, ale 
také jak má fungovat. Navrhli nám celkem 4 etapy roz-
voje, a  z  toho jsme dosud realizovali kompletní první 
etapu a  jsme v  půlce druhé. Máme ovšem připraveny 
podmínky pro všechny čtyři. V podstatě se jedná o po-
stupné rozšiřování areálu a  tím i  dalšího sortimentu,“ 
vysvětluje Vladimír Škopek. „Spolupráce s  německými 
partnery pokračuje i v oblasti dovozu vybraných mate-

Společnost STAVIMEX Praha a.s. vznikla v roce 1992 v rám-
ci malé privatizace. Sklady bývalého státního podniku 
Staviva ve středisku Libeň a  Černokostelecká byly dány 
postupně do aukce, což se stalo v roce 1993 až 1994. Nej-
větším benefitem Stavimexu je podle slov předsedy před-
stavenstva Petra Měchury právě lokalita uprostřed Prahy. 
„V památkové rezervaci Prahy 1 nám může konkurovat 
málokdo. K nám je to nejblíže, a tak děláme v podstatě 
servis velkým stavebním firmám, což nám přináší větší 
ziskovost než velkoobjemové dodávky,“ říká Petr Mě-
chura. „Díky BigMatu jsme se dostali na takové ceny, že 
můžeme konkurovat velkým hráčům, třeba v  suchých 
směsích, což může být zase naopak výhoda i pro Knauf, 
který je naším společným dodavatelem, a dostává se na 
zakázky v centru města.“ Proč se stal Stavimex zakládají-
cím členem BigMatu? „V té době procházela ekonomika 
krizí a začal se globalizovat trh. Moje vize byla, že do bu-
doucna bych byl sám ztracený. V tom okamžiku přišla 
nabídka od Jean Luca Leroye. Byl jsem ale velmi obe-
zřetný, protože jsem se bál, že ztratím svou nezávislost. 
Začátky byly ovšem pionýrské. Bylo velmi složité har-
monizovat potřeby jednotlivých členů a  nastavit pod-
mínky s dodavateli. Učili jsme se za pochodu a přesvěd-
čovali jeden druhého jak dál, dnes je situace úplně jiná. 
Pravdou je, že od roku 2013, to znamená příchodem 
řady nových členů a zásadní změnou v představenstvu 
BigMatu CZ nás začali brát velcí dodavatelé vážně. Na-
stavily se jiné podmínky a BigMat začal opravdu fungo-
vat. I když musíme se pořád učit,“ dodává Petr Měchura. 
V  současné době je BigMat obratově 
někde na čtvrtém místě v  republice. 
Cílem je sice dále rozšiřovat členskou 
základnu, ale ty možnosti jsou již ome-
zené, jak dále vysvětluje Petr Měchu-
ra: „Každý člen musí splňovat určitá 
kritéria a tím nejdůležitějším je jeho 
ekonomika. Jak je nebo není zadlu-
žen, jaká je jeho stabilita, jak spolu-
pracuje s  jinými řetězci apod. Často 
samozřejmě narážíme na problémy 
toho omezeného trhu, takže jsme ně-
které firmy mezi sebe nevzali. Plány 
do budoucna máme, patří mezi ně 
například možnost družstevního fi-
nancování (centrální fakturace) a  ve 
hře je i  myšlenka vlastního centrál-
ního skladu.“ Jak se vyvíjí stavební trh, 
musí se vyvíjet i BigMat. „Současný trh 
se diferencuje na velké hráče, ale ob-
jem stavebních prací neroste. Proto 
musíme umět na situaci reagovat. 
Především se zpomalila výstavba 
bytů a  já předpokládám, že se opět 
vrátíme do modulární výstavby unifi-
kovaných staveb, protože to je řeše-
ní. Velkým problém v celoevropském 
měřítku je také absence profesí.“ 
Společnost Stavimex dodávala materi-
ály na mnoho zajímavých a  strategic-
kých staveb. „Když se rozhlédnete po 
Karlíně, tak na jeho revitalizaci po po-
vodních jsme se výraznou měrou po-
díleli právě my,“ uzavírá Petr Měchura. 

riálů, zejména v době, kdy vrcholila poptávka po někte-
rých komoditách, a my jsme museli uspokojit potřeby 
našich zákazníků.“ V  roce 2010 se firma stala spoluza-
kladatelem BigMatu v České republice. „Naší filozofií je 
nabízet široký a stálý sortiment produktů, udržet ceno-
vou stabilitu a dostatečné skladové zásoby. Nejsilnější 
jsme asi v  tom smyslu, že dokážeme díky svým kon-
taktům v zahraničí sehnat materiál, který jinde zrovna 
chybí. Ve srovnání s konkurencí máme například sluš-
ný sortiment v  oblasti inženýrských sítí,“ říká Vladimír 
Škopek. Podle jeho slov se situace ve stavebnictví pomalu 
vrací k normálu. 
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Pane Mikolášku, s čím jste do BigMatu vstupoval?
Bylo to v době, kdy jsem si již jasně uvědomil, že i stavebni-
ny s relativně velkým obratem to budou mít na trhu složité, 
pokud budou podnikat osamoceně. Již tehdy ovládaly trh 
prodejní konkurenční sítě, které měly, zejména u velkých do-
davatelů, výhodnější podmínky. Hledal jsem tedy možnosti 
a objevil jsem BigMat, který se mi zdál jako vhodná varianta. 
V té době vstoupilo do BigMatu také Montako Kralupy, druž-
stvo mělo tak 14 členů a od roku 2014 postupně přistupova-
li další členové. V tomto období došlo k důležitému zlomu 
také v tom, že většina dodavatelů akceptovala formu našeho 
sdružení a jako celku se nám podařilo vyjednat výrazně lepší 
obchodní podmínky. Postavení BigMatu na českém trhu se 
v tomto období znatelně zlepšilo.  
BigMat funguje obchodně jako kombinace celku a sou-
časně samostatných subjektů. Jak se tenhle zajímavý 
systém daří skloubit a udržet?
V našem případě družstvo zastřešuje společenství nezávis-
lých firem. Centrála vyjednává obchodní podmínky, nákupní 
ceny a  roční bonusy s dodavateli za celou skupinu. Tím se 
dostáváme na lepší podmínky blížící se podmínkám velkých 
řetězců. V současné době jsme například z pohledu obratu 
na 4. místě v republice. Přibližně 65 % nákupů našich členů 

UKAZUJE  
SE, ŽE TO 
JDE, KDYŽ  
SE CHCE!

J A K O  C E L E K 
J S M E  S I L N Ě J Š Í

Ing. Jiří Mikolášek je předseda představenstva BigMat 

CZ, evropské sítě stavebnin se statusem obchodního 

družstva, a  současně jednatelem společnosti DAMA 

MB, s.r.o., v Bakově nad Jizerou. Do sítě BigMat vstoupil se 

svojí firmou v roce 2013. U příležitosti vydání našeho první-

ho čísla magazínu BigNews jsme si povídali o jeho začát-

cích, fungování a koncepci, ale nezůstalo jen při tom.

se realizuje prostřednictvím smluv BigMatu a 35 % mimo 
ně. Nyní má BigMat CZ 35 členů a více jak 50 prodejen 
po celé ČR. Řízení družstva je velmi komplikované – je to 
neustálé téma individuální nezávislosti členů a současně 
jejich vzájemné závislosti.
To je asi největší problém a současně klíč k úspěchu, 
harmonizovat vzájemné vztahy a vyvážit zájmy 
jednotlivců a družstva jako celku…
Dá se říci, že to je problém celého BigMatu v Evropě. Mají 
s tím problém Francouzi, Italové, Španělé, Belgičani. Všude 
funguje sdružení proto, aby bylo silnější a mohlo výhodně 
nakupovat, propagovat značku a mělo silnější marketing. 
Na druhou stranu jsou všichni svobodní a hledá se hranice 
mezi vlastními zájmy a zájmy celé skupiny. Samozřejmě, že 
větší firmy mají pro družstvo větší přínos, ale BigMat pomá-
há všem stejně. Stává se, že některý z členů se snaží profi-
tovat jen z toho nejlepšího, a pak, když máme všichni po-
stupovat jednotně i za cenu krátkodobého poklesu, najde 
si jednodušší cestu. Hlasovací právo mají ale všichni stejné.
Chce to hodně diplomacie, nemám pravdu?
V organizaci našeho typu nelze uplatňovat direktivní říze-
ní. Rovněž tak v takovéto organizaci nemůže nikdy dojít 
k absolutnímu konsenzu, a proto je třeba hledat kompro-
misy, které podpoří většina členů. Snažíme se například 
jednotlivé členy motivovat k tomu, aby svůj podíl obratu 
smluvně v rámci BigMatu navyšovali. Průměr se pohybuje 
okolo 65 %, ale jsou tu členové, kteří ho plní na 80 až 90 %. 
V těchto případech se zcela jasně ukazuje, že to jde, když 
se chce. Máme ale také členy, kteří jsou naopak na úrovni 
50 %. Důvody jsou různé a pochopitelně se snažíme tyto 
členy přesvědčit, aby svůj podíl navýšili. 
Jak hodnotíte situaci posledních let a co se podařilo?
Pozitivní je, že za poslední čtyři roky narostl počet členů na 
dvojnásobek a obrat o 100 %. To jsou pěkná čísla. Podařilo 

se, že skoro 90 % všech dodavatelů nemá s naším systémem 
družstva problém a uznávají nás. Ze strany výrobců je BigMat 
stále vnímaný jako další alternativa, která pomáhá zachová-
vat i lokální rodinné stavebniny v různých regionech. Většina 
z nich tuto snahu podporuje, místo aby ji blokovala. Všichni 
členové družstva dokážou ve svých regionech hrát důležitou 
roli a  jsou důvěryhodným a  spolehlivým dodavatelem sta-
vebního materiálu a služeb pro své zákazníky.
Jaká je vaše vize do budoucnosti? 
Vize jsou tajné, ale chtěli bychom docílit stavu, kdy bude 
mít každý zákazník ve svém regionu na dosah svůj BigMat, 
a bude moci využívat naše prodejní akce. Bílá místa na mapě 
máme například na severní Moravě, v  severních Čechách 
a částečně na Vysočině. Osobně vidím cílový stav kolem 50 
až 60 členů a obrat družstva na úrovni dvojnásobku než nyní. 
Územní prostor a předpoklady pro rozšiřování máme. 
Podle předpovědí by na našem trhu mělo v budoucnu 
operovat 4 až 5 silných hráčů. Vaše družstvo je 
tak trochu jiné než konkurence. Jakým odlišným 
způsobem oslovujete zákazníky?
Většina z nás se zaměřuje na profesionály, tj. stavební firmy 
a  živnostníky. Současně se ale snažíme oslovovat i  privátní 
stavitele rodinných domků, což jsou sice zákazníci na dva 
roky, ale obratově se jedná o velmi zajímavý objem staveb-
ního materiálu. Na tyto cílové skupiny máme nasměrovány 
i  prodejní programy, například Profituj s  BigMatem nebo 
Postav dům s BigMatem. Na druhou stranu necílíme na „ho-
bíky“, kteří jsou zvyklí zajet v sobotu do hobymarketu a strá-
vit tam nějaký čas při vybírání nejvhodnějšího produktu. To 
nám neumožnuje charakter našich prodejen. Pro zákazníka 
je důležitá cena, dále rozhoduje úroveň služeb a do určité 
míry i  sympatie k  jedné nebo k druhé značce. Jako rodin-
né stavebniny máme výhodu spíše v  „rodinném osobním 
přístupu“. Jsme schopni nabízet rychlé a kvalitní služby za 
dobrou cenu a jsme pružní ve zpracování nabídek i zajištění 
dodávek.
Co byste nakonec vzkázal vašim zákazníkům 
a potenciálně novým členům? 
Potenciálním novým členům bych chtěl vzkázat, že do Big-
Matu nepřijmeme každého, kdo projeví zájem o vstup. Pro-
věřujeme u každého zájemce o vstup ekonomickou stabilitu, 
a až pokud je dobrá a pokud jeho prodejna neleží v ochran-
ném pásmu některého ze stávajících členů, má u nás dveře 

otevřené. Dále že každý obchodník, 
ať malý, či velký, si vstupem do naše-
ho družstva rozhodně polepší. Někte-
ré firmy mají zájem se k nám přidat, 
jen se bojí udělat ten poslední krok, 
to je vstoupit. Nejčastěji se bojí ome-
zení osobní svobody. Někomu je líto 
vlastní značky, kterou roky budoval 
a najednou by ji měl upozadit vedle 
značky BigMat. Po 4 letech fungování 
v družstvu mohu říci, že jsou to plané 
obavy. Dnešním trendem je  posilo-
vání pozic a  vytváření aliancí, a kdo 
si včas v  naší branži neuvědomí, že 
buď musí mít miliardový obrat, nebo 
se musí s někým spojit, tak ten těžko 
v  konkurenci obstojí. Našim novým 
zákazníkům bych rád vzkázal, aby se 
nebáli navštívit naše prodejny a oslo-
vit nás s  poptávkou, protože všichni 
naši členové jsou schopni nabídnout 
dobrou cenu a kvalitní služby rychle 

a pružně. Našim stávajícím zákazníkům, kteří to již vědí, dě-
kuji za podporu naší značky a našich členů.

Děkujeme za rozhovor.
Ivan Sklenář

P O Č E T  Č L E N Ů 
N E U S T Á L E  R O S T E
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Knauf se však profiluje zejména jako dodavatel stavebních 
systémů, tedy nikoliv jednotlivých výrobků, ale kompletní 
skladby produktů nabízející řešení v nejrůznějších oblastech 
stavební výroby. Díky vlastnímu vývoji posouvá Knauf hrani-
ce kvality a standardů nejen v samotné suché výstavbě, ale 
i  v  tak důležitých oblastech, jako je například protipožární 
ochrana staveb, akustický komfort, apod.

S Y S T É M Y S U C H É V Ý S TAV B Y
Základním stavebním prvkem suché výstavby jsou sádrokar-
tonové, respektive sádrovláknité stavební desky. Rozsah pou-
žití je velmi široký a zahrnuje jak stěnové, tak stropní a podla-
hové systémy. Jde o klasické příčky, opláštění, suchou omítku, 
předsazené stěny, podhledy, podlahy atd. Velmi specifickou 
vlastností je dnes důležitá pasivní ochrana proti požáru, např. 
deskami RED Piano. K tradičním deskám White se řadí spe-
ciální produkty jako akustické desky Cleaneo, Silentboard, 
Aquapanel (deska na bázi cementu), impregnované Green, 
Vidiwall, Fireboard (desky sádrovláknité) či Safeboard. Deska 
Knauf Aquapanel je vynikajícím stavebním prvkem určeným 
pro vnitřní i vnější prostory, a dokonce i podlahy, a přinesla 
významný převrat do projektování a konstrukcí budov v ce-
lém světě. Jedná se o stavební materiál s neobyčejně dlou-
hou životností, který je odolný vůči extrémní vlhkosti, klima-
tickým vlivům a plísním. K dalším speciálním deskám patří 
deska Diamant, a jak sám název napovídá, jedná se o desku 
s extrémně tvrdým povrchem, a navíc s vynikajícími akustic-
kými, izolačními a  protipožárními vlastnostmi. Za zmínku 
stojí i dvojnásobně silná deska Massivbauplatte nebo deska 
s  extrémně pevným jádrem – Topas (vhodná i  do skladby 
provětrávaných fasád). 

V poslední době Knauf zaměřuje svoji pozornost na ucele-
né systémy pro docílení akustického komfortu v interiérech. 

PEVNÉ 
SPOJENECTVÍ – 
KNAUF A BIGMAT

Firma Knauf působí na českém trhu od roku 1992 a ze-

jména v oblasti suché stavby patří mezi leadery na 

trhu. Značku proslavila výroba a prodej sádrokarto-

nových a sádrovláknitých desek. Přestože portfolio těchto 

desek je široké a pokrývá všechny známé kategorie suché 

stavby, tvoří jen určitou část celkové produkce. Významné 

postavení na trhu mají rovněž suché maltové směsi či pro-

dukty stavební chemie. Absolutní špičkou jsou pak sádro-

vé omítky.

Specialitou jsou například praxí odzkoušená akustická řeše-
ní kinosálů či veřejných a administrativních budov. Systémy 
Knauf se rovněž úspěšně používají v nejrůznějších konstruk-
cích dřevostaveb. 

S Á D R OV É O M Í T K Y A S TAV E B N Í  C H E M I E
Díky kvalitě a  vynikajícím vlastnostem, včetně bezkonku-
renčně snadné zpracovatelnosti, patří mezi vyhledávané 
produkty sádrové omítky (MP 75, Goldband Finish, Rotband 
atd.). Lze říci, že nechybí u žádných prestižních staveb. Ucele-
nou řadu produktů v oblasti suchých směsí představují také 
zdicí malty, ruční malty, strojní malty, štuky, šlechtěné omít-
ky a dekorativní omítky, dále betony a stěrky atd. K nosným 
produktům stavební chemie se řadí inovovaná řada spáro-
vacích hmot Fugenbunt či lepidel Flexkleber a samozřejmě 
další důležité produkty jako jsou penetrace, speciální stěrky 
a tmely, čisticí prostředky atd.  Samostatnou kapitolou jsou 
výrobky určené ke sjednocení povrchů a dosažení potřebné 
kvality a hladkosti. Knauf se této problematice široce věnuje 
programem Perfect Surfaces.  

K N AU F S B I G M AT E M
Spolupráce mezi oběma firmami začala v  roce 2013, tedy 
v době, kdy do BigMatu vstoupily firmy jako Montako, Falco, 
Karlomix, apod., které byly v té době již významnými partnery 
Knauf. Tím byl dán nejdůležitější impuls. Na začátku této koo-
perace stál vedoucí obchodního regionu Čechy David Majling.

Pane Majlingu, můžete nám prozradit, jakým 
způsobem je nastavena spolupráce s BigMatem a jeho 
členy, a jaký má přínos pro obě strany?
Spolupráce funguje na principu vzájemné a  oboustranné 
podpory. Nicméně Knauf spolupracuje s  každým členem 
zvlášť, vždy v souvislosti s vývojem v daném regionu. Napří-
klad i tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost v určité 
kategorii produktů. To je zcela specifický přístup, ale velmi 
efektivní. Podpora jednotlivých stavebnin na straně jedné 
a na straně druhé celkový růst obratu Knauf v rámci BigMatu. 

Spolupracujete i v jiné rovině než obchodní? 
Samozřejmě. Společně podporujeme některé produkty 

a systémy. Například marketingovými akce-
mi nebo technickou podporou, která je pro 
každého prodejce velmi důležitá. Knauf je 
v  tomto ohledu velmi pružný. V  souvislosti 
s  tím se nám daří navyšovat i procentuální 
podíl našich produktů v  portfoliu jednotli-
vých stavebnin. Nyní jsme na úrovni zhruba 
70 až 80 % všech našich výrobků. 

Co je podle Vás ve vztahu mezi firmou 
Knauf a současnými nebo případně 
novými členy BigMatu důležité?
Naše firma nabízí silné a stabilní partnerství, 
vysoce kvalitní produkty a systémová řešení, 
která mohou být aplikovaná v každé oblasti 
stavebnictví. Stavitel má jistotu, že při do-
držení technologického postupu dosáhne 
vždy maximální efektivity a  kvality stavby. 
Všem partnerům samozřejmě poskytujeme 
rozsáhlou technickou podporu. Individuální 
přístup k  jednotlivým členům nám umož-
ňuje efektivně operovat v daném regionu ke 
spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Děkujeme za rozhovor.
Ivan Sklenář

K N A U F  S Y S T É M O V Á 
Ř E Š E N Í  P R O  V Š E C H N Y 

D R U H Y  S T A V E B

12 13



-  A R C H I T E K T U R A  &  D E S I G N  --  A R C H I T E K T U R A  &  D E S I G N  -

Pane Vávro, jste zastáncem názoru, že moderní 
a současně kvalitní architektura může vznikat 
v kontextu se starší architekturou, kterou většina z nás 
obdivuje. Co si máme pod tím vlastně představit, jak 
máme poznat kvalitní architekturu?
To je velice specifické a neexistuje na to odpověď. Všichni 
jsme se pravděpodobně shodli na tom, co je kvalitní ar-
chitektura v minulosti. Ale co je kvalitní nyní, to nevíme, 
protože nemáme ten potřebný odstup. 

Jste přesvědčen o tom, že vzniká kvalitní architektura 
i v dnešní době? 
Ale samozřejmě, že vzniká. Vznikala v každé době a vzniká 
i nyní. Navíc, díky novým technologiím, které nabízejí daleko 
širší možnosti než dříve, je možné, že mohou vznikat zajíma-
vější a kvalitnější projekty. Na druhou stranu jsou tyto tech-

nologie svým způsobem 
omezující, neboť vedou 
ke zprůmyslnění. Takže 
současní architekti ně-
kdy svádí těžký boj o  to, 
jakou formu materiálu 
zvolit. Jedním z  našich 
problémů jsou ovšem 
téměř zastavěná centra 
měst, kde už není, jak 
tvořit a  stavět. Na roz-
díl od většiny vyspělých 
států nejsme tak odváž-
ní. Města jako Řím jsou 
natolik silná, že snesou 
téměř všechno. Napří-
klad v dobách starokřes-
ťanských staveb Římané 
zcela bez sentimentu 
rozebrali antiku a posta-
vili tam místo ní něco 

zcela jiného, což nám v dnešní době vůbec nevadí. Jezdíme 
tam a obdivujeme to. Tím chci říci, že bychom i my měli mít 
v  sobě trochu víc odvahy bořit a postavit něco, co by však 
mělo být vždy lepší, než to zbořené. 
 
Otázkou tedy je, zda jsou naši investoři dostatečně 
odvážní. 
Já jsem mnohokrát říkal, že radostná doba nabytí svobody 
v devadesátých letech, kdy se prezidentem stal v podstatě 
vězeň, což bylo něco naprosto neuvěřitelného, byla natolik 
mimořádná a nabitá energií, že stálo za to, aby i architek-
tura odrazila tuto dobu nějakou ojedinělou stavbou. Mohla 
to být třeba Kaplického knihovna, ale nestalo se. Bohužel 
teď už je pozdě. Ale abych odpověděl na otázku, já myslím, 
že jsou mezi námi odvážní investoři i architekti. V součas-
nosti mne napadá DRN na Národní třídě v centru Prahy. To 
není žádná rozpačitá architektura, ale skutečně odvážná 
stavba a jedinečný vklad. Možná je DRN pro někoho moc 
ikonický, ale město si může pár takových ikonických domů 
dovolit. Vedle nich pak jedou solidní nosiči, pokud to při-
rovnám k žargonu cyklistického pelotonu. 

Vy máte rád cyklistiku, pokud vím. Stále ještě jezdíte? 
Zajímalo by mne, kolik kilometrů třeba ujedete?
V sedle sedím velmi často a najezdím okolo 3000 km roč-
ně. Mám rád v průběhu roku několik sportovních cílů. Třeba 
jedeme k Dunaji, což je z Prahy nějakých 300 kilometrů. No 
a když tam máte dojet, nutně musíte mít něco naježděno. 
Dříve jsem jezdil, abych si něco dokázal, a dneska jezdím, 
abych dojel se ctí. Aby mne to těšilo a nezruinovalo. 
Vrátím se k té architektuře, je nějaká doba, která byla 
pro vás více inspirativní?
Obvykle odpovídám otázkou, kolik máte dětí a které máte 
nejraději? Nemohu říci, že je nějaké období, které bych 
nejvíc zbožňoval. Mám hlavně rád to neustálé prolínání 
jednoho období do druhého. Krajina kolem nás a města, 
kde žijeme, dynamicky vstřebávají své okolí a  stávají se 

během historie průsečíkem 
našeho nebo tvůrčího umu. 
Ale přece jen částečně od-
povím, vyrostl jsem a bydlím 
na Dobešské skále, a protože 
tam kdysi Bohumil Kubišta 
namaloval kubistický obraz 
Lom v Braníku, což mne po-
znamenalo, tak mohu říci, že 
moje DNA má tvar kubistic-
ké lomené spirály, která se 
však postupně mění v  ele-
gantní, neboť do mého živo-
ta vstoupila Světová výstava 
Expo 58 v  Bruselu. Čili jestli 
mám říct, že něco ve mne 
bublá, tak je to cosi mezi ku-
bismem a Expem 58. 

Jakou roli hraje u vás 
materiál a jakou místo? 
To by mělo být vyvážené. Vy 
musíte mít na paměti kontext místa, peněženku investora 
a pak svoji tvůrčí invenci, kterou do projektu dáváte. Ale 
tato invence by neměla být vaší exhibicí, ale měla by být 
službou za peníze investora, kterému plníte jeho předsta-
vu. Materiál tedy z toho všeho vlastně vyplyne, je prostřed-
níkem.

S čím nejčastěji v těchto situacích bojujete, 
s peněženkou investora, nebo jeho nevkusem či 
přízemností?
S  peněženkou málokdy, protože největší nepřítel archi-
tekta je mnoho nápadů a  neomezené finance. Naopak 
říkám, že člověk může pracovat s minimem. Jak ten prů-
sečík najít, na to není jednoznačná odpověď. Bojuji napří-
klad s nesmyslně legislativní délkou projednání projektů 
u nás, s jistou nevzdělaností na místech, kde se o složitém 
organizmu rozhoduje. Někdy taky samozřejmě bojuji s ne-
úměrnými požadavky investora, ale většinou mne pak ten-
hle investor už nikdy neosloví, takže je to v podstatě dobře. 
Architektura je disciplína, která není uzavřena do pouzd-
ra galerie, ale je v denní konfrontaci s každým člověkem, 
a proto má každý člověk právo říci svůj názor na ni, proto-
že ji potkává a ovlivňuje ho. Takže pro mne jsou omezení 
vlastně radostí. Nesnáším situaci – tady máte neomezený 
rozpočet a projevte se. Naopak, miluju absolutně neřeši-
telnou situaci.

Jak se díváte zpětně na své stavby? 
Každá stavba je v podstatě nějaký příběh a ten příběh je 
pro mne cennější než samotný výsledek. Stavba není otáz-
kou jen jednoho autora, ale podílí se na ní stovky lidí. Bě-
hem vzniku jsme svědky jedinečného vývoje, řady dramat 

uvnitř rodiny nebo organizace, která si projekt objednala. 
Architektura má kouzlo, že musí reagovat na tento vývoj. 
Pro mne je zajímavé, že příběh, který se na stavbě udál, 
zkultivoval nebo sjednotil lidi v něčem, co přeroste vlastní 
projekt. Třeba u  paneláku, začne to fasádou a  skončí to 
tím, že lidé spolu komunikují, třeba že na konci projektu 
vytvoří kavárnu, kde se budou potkávat, nebo dětský kou-
tek, kino na střeše domu apod. Fakt, že je někde na fasádě 
něco namalované, už pak není podstatný. Důležité je, že 
architekturu obývají lidé a ti jí dávají život. Architektura bez 
lidí je socha, která je sice z historického hlediska cenná, ale 
já osobně nemám potřebu takové projekty dělat. 

Nakonec se nemohu 
nedotknout vaší herecké 
dráhy. Poslední film, 
který jste natočil, a který 
byl letos uveden do kin, 
je film Tomáše Pavlíčka 
Chata na prodej. Co na něj 
říkáte a na co se můžeme 
v budoucnu těšit?
My stále pokračujeme se 
seriálem Šumné stopy, což 
málokdo ví. Je o  stopách 
českých architektů v  cizině. 
Letos jsme dodělali stav-
by v Srbsku a  já doufám, že 
v  příštím roce odvysíláme 
na ČT celý Balkán, protože 
jsme navštívili kromě Ma-
kedonie, Albánie a  Řecka 
všechny okolní země. Právě 
teď se ale chystáme na Nový 
Zéland, Austrálii a Tasmánii, 

kde Češi zanechali velkou stopu. U filmu Chata na prodej 
mne fascinovala zápletka, která se odehrává v jednom od-
poledni a  jedné noci. Moc mne bavilo natáčení, protože 
ten příběh je vlastně hodně podobný tomu, co mnoho 
lidí žije. To trauma s odjezdem na chatu, převleky, tašky, 
pak dilema, zda ji prodat nebo neprodat, to je hodně reál-
né. Pravděpodobně to zažil skoro každý, vždyť my máme 
největší počet chat na obyvatele, tedy kromě Švédska, ale 
tam nemá chata takový význam jako měla hlavně za soci-
alismu u nás. Byl to svět úniku, paralelního světa, nesmy-
slné dřiny. Byla to taková česká deviace, a proto ten film 
mám rád. 

Děkujeme za rozhovor.
Ivan Sklenář

D A V I D  V Á V R A

je český architekt, herec a  spisovatel, který je 
znám především jako spoluzakladatel kultovní-
ho divadla Sklep. Vyrůstal v Braníku, konkrétně 
na Dobešské skále, kde dosud žije. Jako archi-
tekt působil zejména v Praze a okolí. Je autorem 
například rekonstrukce Knihovny města Hradec 
Králové, kulturního domu Dobeška, Švandova 
divadla na Smíchově, divadla na Kladně, řady 
rodinných domů anebo lávky v Chebu apod. Ne-
zapomenutelně se zapsal jako spoluautor a za-
svěcený průvodce seriálu Šumná města a  jeho 
pokračování Šumné stopy. Hrál ve filmech jako 
byla Pražská pětka, Kopytem sem, kopytem tam, 
Kamenný most, Mazaný Filip, Vejška a Chata na 
prodej. 

MILUJU 
ABSOLUTNĚ 
NEŘEŠITELNÉ 
SITUACE
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DŮM NAD 
JEZEREM
Projekt rodinného domu v  Posázaví, který mimochodem 

získal letos Českou národní cenu ve třetím ročníku BigMat 

International Architecture Award Grand Prix, vyvolává na 

první pohled romantické představy ideálního bydlení uprostřed 

přírody. Kdo kdysi četl Foglara, možná v něm pohled na dům vy-

volá vzpomínku na knihu Chata v jezerní kotlině, protože ten pří-

běh sem přesně pasuje. Rozdíl je v tom, že ryze přírodní dům stojí 

nad jezerem.

jednoduchá, a přitom respektovat všechny nároky uživate-
lů. Velkou roli v celkovém dojmu hraje samozřejmě zvolené 
místo, ale bez myšlenky a nápadu by nikdy v tomto pojetí 
nemohla vzniknout. Ukazuje rovněž cestu, jak je možné vy-
užít potenciálu současných moderních materiálů, a přitom 
vytvořit architektonické dílo, jež naprosto přirozeně splyne 
s okolním prostředím.

Projekt vznikal na základě mnoha diskuzí mezi privátním 
investorem a  autorem, kterým je architektonické studio 
A69-architekti, s.r.o. „Při návrhu jsme měli absolutní volnost, 
investor definoval pouze kapacitní požadavky. Pokud exis-
tuje bonmot, že dobrá architektura není obrazem kreativi-
ty architekta, ale ukázkou kultivovanosti klienta, pak jej tato 
stavba zcela potvrzuje,“ říká Prokop Tomášek, hlavní tvůrce 
projektu. 

Prvotním záměrem bylo postavit víkendový dům, ale ten 
se změnil ve chvíli, kdy investor strávil na parcele první léto 
a uvědomil si, že zde chce žít na trvalo. Od té doby studio 
A69 - architekti začalo pracovat na projektu domu určeného 
k trvalému bydlení. Není divu, neboť se jedná o vskutku kou-
zelné místo uprostřed sázavské krajiny. Hledání optimálního 
řešení včetně umístění domu na parcele trvalo bezmála rok. 
Následující sezónu probíhala vlastní stavba. 

G E O M E T R I C K É T VA RY DO P L N Ě N É 
O R G A N I C K Ý M I K Ř I V K A M I
Dům jednoduchého, přísně geometrického tvaru ukrývá 
uvnitř složitěji formovaný interiér. Organicky tvarovaný laby-
rint vnitřního obytného prostoru umožňuje lepší prosvětlení 
a současně výhledy a průhledy z hloubky dispozice na okolní 
krajinu. Stavba je situována na hraně skály nad jezerem, při-
čemž levituje nad terénem, což znamená, že nestojí na kla-
sických základech. Dřevěná konstrukce vyrostla na ocelovém 
montovaném roštu, který je osazen na stávající žulové bloky 
(zbytky těžební aktivity). Obvodová stěna s provětrávanou fa-
sádou je tvořena smrkovými hranoly, dřevěným roštem (roz-
teč je 500 mm), záklopovou dřevovláknitou deskou, izolací 
Knaufinsulation, parobrzdou, konstrukčním záklopem OSB 
deskou a finální sádrokartonovou deskou uvnitř. Strop je po-
staven s pomocí dřevěných vazníků a sádrokartonových de-
sek. Plochá střecha je zakončena extenzivní zelení. V monto-

vané podlaze je integrováno podlahové topení, takže interiér 
není narušen radiátory či jinou podobnou technologií. Zá-
klop podlahy je proveden na roštu deskami Cetris Basic. 

Dřevěný obklad provětrávané fasády je doplněn hliníkovými 
okny s antracitovým probarvením. Široké posuvné skleněné 
dveře umožňují propojení obytného prostoru s venkovní te-
rasou, která je situována na louku. Zatímco vzhled exteriéru 
zapadá dokonale do okolního prostředí, interiér je proveden 
v neutrální bílé barvě, která citlivě kontrastuje s každým roč-
ním i denním obdobím. Užitná plocha objektu je 204 m2. 
Vlastní realizace probíhala svépomocí, na stavebním řešení 
se podílela firma Omega project, s.r.o.

Stavba rodinného domu v bývalém žulovém lomu je krás-
ným příkladem toho, jak může být architektura geniálně 

■  foto Tomáš Rasl
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„S  tím, jak do stavebnictví začaly neustále přicházet 
nové technologie a materiály, jsme se rozhodli, že mu-
síme upustit od ‚staré tradiční‘ výstavby a začít produ-
kovat trochu zajímavější nabídku, která osloví moderní-
ho náročného investora. Důležitý ale byl i ekonomický 
aspekt – používat jen takové technologie, které mají jas-
nou návratnost. Potřebovali jsme vyladit konstrukční 
systém, který by nám všechny naše představy umožnil 
realizovat, a  zároveň odpovídal nejvyššímu standardu 
energeticky úsporného domu,“ vysvětluje strůjce celého 
projektu a jednatel společnosti George J. Podzimek. A prá-
vě v tomhle ohledu velmi pomohla spolupráce se společ-
ností BigMat CZ, která se stala jedním z důležitých partne-
rů projektu Zelený Zlonín.

„O budoucí spolupráci jsme měli jasno hned po úvod-
ních schůzkách s  BigMatem, protože na spoustu věcí 
měli stejný názor. Velmi si vážím toho, jak moc nám po-
mohli s výstavbou vzorového domu – mnoho materiálu 
dodali za velmi dobrou cenu, některý úplně zdarma, 
jiný zase s dlouhou splatností, což nám v začátku oprav-
du pomohlo. Jen díky tomu jsme mohli otevřít vzorový 
dům včas a  díky němu se začalo prodávat okamžitě. 
I  když jsme zpočátku samozřejmě museli ladit spous-
tu logistických i jiných problémů, spolupráce nám teď 
funguje bezchybně a plynule. První věc, o kterou jsem 
se zajímal, když jsme začali prověřovat další možnou 
lokalitu pro výstavby, bylo, kde je nejbližší BigMat,“ do-
dává s pousmáním G. J. Podzimek.

ZELENÝ 
ZLONÍN  
PASIVNÍ 
BYDLENÍ 
V ANGLICKÉM 
KABÁTĚ

nových domků tak na první pohled působí trochu mo-
notónněji, než jsme očekávali a  snažíme se to zmírnit 
různými architektonickými prvky, aby domy sice měly 
podobný ráz, ale aby ani jeden nebyl úplně stejný jako 
druhý,“ vzpomíná G. J. Podzimek.“

S P O L U P R ÁC E S K L I E N T E M O D 
Z AČÁT K U DO KO N C E
Podle slov jednatele společnosti se firma snaží s  klienty 
pracovat od začátku až do úplného konce. „Vyřizujeme 
pro ně státní dotace na pasivní standard a na fotovol-
taické panely, které jsou součástí každého domu. Ideál-
ní proto je, když dům financují prostřednictvím našich 
partnerů, všechno je pak mnohem plynulejší a  jedno-
dušší. Pečlivě se zabýváme všemi požadavky na klient-
ské změny, ale některé jsou problematické. Mohou mít 
například vliv na to, zdali se investor vejde nebo neve-
jde do kritérií pro udělení dotací.“ Kromě dnes poměrně 
běžných technologií, jako je rekuperace, fotovoltaika nebo 
tepelné čerpadlo se Zelený Zlonín pyšní systémem po-
dobným, jako se používá u operačních sálů. V celém domě 
je neustále vytvářen mírný přetlak, díky kterému je možné 
dostat do místnosti jen filtrovaný a vyčištěný vzduch a po-
starat se tak o hypoalergenní prostředí.  

Pasivní domy kategorie L (80 m2) a  XL (95 m2) poskytují 
optimální velikost užitné plochy v dispozici 4+KK. Efektivní 
architektonické řešení vnitřních prostor poskytuje pohodl-
né bydlení celé rodině. Domy mají toaletu v každém patře 
a  stylovou koupelnu v  prvním nadpodlaží. U  kategorie 
XL je možné mít na přání druhou koupelnu i v přízemí. 
Součástí projektu je rovněž kryté stání pro vůz a  poze-

mek 166–350  m2.  Průměrná cena domu  
v 1. etapě včetně bateriového úložiště ener-
gie a  tím pádem i  pojistky proti výpadku 
proudu byla 4,9 milionu korun.

 

 

Zelený Zlonín je unikátní projekt výstavby pasivních domů 

u obce Zlonín, 7 km severozápadně od Prahy. V průběhu 

tří let tu vyroste nová malá vesnice, protože v postupném 

rozložení na tři etapy dojde k výstavbě 107 rodinných domů. Eko-

nomické a ekologické bydlení je charakteristické jak svou cihlič-

kovou fasádou, tak týmem odborníků, kteří za jeho zrodem stojí. 

Přímo pro tento projekt vznikla společnost Zelený Zlonín, s. r. o., 

která navázala exkluzivní spolupráci s evropskou sítí stavebnin 

BigMat CZ.

E F E K T I V N Í  S P O L U P R Á C E 

Z E L E N Ý  Z L O N Í N  A   B I G M A T

L E H K Á M O N TOVA N Á V Ý S TAV B A 
S P R OV Ě T R ÁVA N O U FA S Á DO U
Cíl byl od počátku jasný – zvolit takový systém výstavby, 
který bude rychlý, levný a hlavně bude maximálně elimi-
novat chyby na stavbě. Bylo tedy potřeba dosáhnout co 
největšího stupně prefabrikace, aby se na místě už moh-
lo jen „skládat“ dohromady. Volba padla na montovanou 
ocelovou konstrukci tloušťky 14 cm, vyplněnou minerální 
vatou Knauf UNIFIT. Samotná konstrukce je na staveništi 
hotová za 7 dní (popřípadě 14 u dvojdomku). Konstrukce 
se pak na místě opláští sádrovláknitými deskami, které 
nemají statickou funkci, a vyplní další izolací. Z vnější stra-
ny se pak instaluje provětrávaný fasádní systém SCANROC 
včetně izolace Knaufinsulation s  přípravou na venkovní 
žaluzie. Z vnitřní strany se konstrukce opatří parotěsnou 
fólií, aby byla obálka domu vzduchotěsná a  splnila po-
žadavky na pasivní standard. Některé rozvody je možné 
vést přímo uvnitř konstrukce, elektřina se instaluje do 
samostatné předstěny kvůli lepší dostupnosti. Poslední 
vrstvu směrem do interiéru jak u stěn, tak u stropu, tvoří 
sádrokartonové desky Knauf RED Piano, tmelené Uniflo-
ttem. Tyto desky mají lepší požární i akustické parametry 
než klasické sádrokartonové desky Knauf White, ze kte-
rých jsou zhotoveny vnitřní příčky. „Poměrně netypické, 
ale pro Zelený Zlonín charakteristické, je použití fasád-
ních lícovek, které zaznamenaly mezi investory velký 
ohlas. I když bylo původně počítáno se čtyřmi barevný-
mi kombinacemi, nejoblíbenější je tmavá cihla. Shluk 
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-  A R C H I T E K T U R A  &  D E S I G N  -

V loňském roce proběhl třetí ročník BigMat mezinárodní 
ceny za architekturu (anglicky BigMat International Archi-
tecture Award Grand Prix), která se koná každé dva roky. 
Jejím cílem je propojit světy distributorů stavebních ma-
teriálů, architektury a stavebnictví. BigMat chce touto for-
mou přispívat k výstavbě kvalitních projektů jak z hlediska 
sociálního, tak i  ekonomického při respektu ke krajině, 
do níž jsou zasazeny. Podoba soutěže se postupně rozvíjí, 
přibývají nové kategorie a v posledním ročníku se poprvé 
objevila i cena veřejnosti. 

Slavnostní zakončení posledního ročníku soutěže se kona-
lo v italské Florencii, kolébce renesance a místě, kde archi-
tekturu potkáváte na každém kroku. Také pro příští ročník, 
který se bude konat v roce 2019, připravují pořadatelé další 
atraktivní lokalitu slavnostního aktu jako překvapení pro 
všechny účastníky. 

Tzv. Národní ceny, které byly vyhlašovány již pošesté, se rov-
něž konají každý druhý rok. Mezi finalisty této ceny byly dva 
projekty z České republiky. Prvním z nich je prototyp domu 
v Posázaví se samonosnou konstrukcí od A69 – architekti 
a  druhým Černý létající dům, což je originální návrh do-
časného přístřešku pro instalaci v různých podmínkách od 
Studia H3T architekti. 

O výsledcích soutěže rozhodovala mezinárodní porota ar-
chitektů ve složení Xavier de Geyter (Belgie), Henrieta Mo-
ravčíková (ČR + SR), Marc Barani (Francie), Francesco Isidori 
(Itálie), Paulo David (Portugalsko + Španělsko). Grand Prix 
získala budova FRAC (Fonds régional d'art contempora-
in - Regionální fond soudobého umění) v Dunkerque ve 
Francii na základě návrhu společnosti Lacaton & Vassal. 
Cenu veřejnosti pak získal projekt domu Quinta da Tillia 
na Azorských ostrovech (Portugalsko) od architekta Pedra 
Mauricia Borgese. 

BIGMAT PODPORUJE ZAJÍMAVÉ 
ARCHITEKTONICKÉ PROJEKTY

-  M AT E R I Á L Y  &  T E C H N I K A  -

Okna měníme ve svých domovech v průměru pouze jednou, což je mimo jiné dáno 

jejich životností, která se pohybuje okolo 25–30 let. Důvodem, nebo spíše impulzem 

bývá snaha o úsporu nákladů na vytápění nebo také zvýšení komfortu bydlení. 

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT, NEŽ SI  
POŘÍDÍTE NOVÁ OKNA

Z E P T A L I  J S M E  
S E  O D B O R N Í K A 

N E J P O P U L Á R N Ě J Š Í  J S O U O K N A P L A S TOVÁ 
Ve statistikách prodejů českého trhu stále vévodí okna 
z PVC. Plastová okna jednoznačně vykazují nejlepší poměr 
mezi „cenou a výkonem“. Okenní profily mohou být na po-
vrchu kašírované nebo lakované, případně zvenčí osazené 
hliníkovými obložkami, neboť „hliníkový“ design získává 
na popularitě, ale celohliníková okna jsou pro privátního 
investora cenově náročnější. Vybírat si můžete z atraktivní-
ho množství barev a dekorů, mezi nimiž nechybí oblíbené 
imitace dřeva. Příkladem může být firma REHAU, která 
má ve svém katalogu KALEIDO FOLIE přes 220 dekorů. 
Kašírované profily v dnešní době umožňují dvoubarevné 
kombinace, takže okno je sladěno současně s interiérem 
i exteriérem. 

S TA N OV T E S I  P O Ž A DAV K Y 
N A KO M F O R T B Y D L E N Í
„Protože okno není jen výplní stavebního otvoru, ale plně 
funkční součástí objektu, je důležité si na samém začátku 
uvědomit, jaké vlastnosti od něj očekáváte a jakým způso-
bem budete nemovitost užívat,“ radí Martin Chrt, jednatel 

firmy REHAU. „Důležitým kritériem pro výběr oken-
ního systému jsou jeho tepelně-izolační vlastnos-

ti, které se posuzují na základě součinitele pro-
stupu tepla Uw, který zohledňuje parametry 
okna jako celku. V  ČR je normou doporu-
čená hodnota u  oken Uw = 1,2.. Čím nižší 
bude tato hodnota, tím lepší tepelněizo-
lační vlastnosti okno má. Vzhledem k ne-

ustále rostoucím požadavkům na úspory 
energií se dá předpokládat, že v nejbližší 
době dojde k dalšímu zpřísnění normy,“ 

dodává Martin Chrt. Trendem součas-
né doby jsou okna vyrobená z profilů 

o stavební hloubce 80 mm a více 
v kombinaci s  trojsklem. Velkou 
pozornost si zaslouží bezpeč-
nostní třída oken (RC1–RC4), 

která udává úroveň ochrany 
proti zlodějům. Záleží samo-
zřejmě na míře rizika kon-

krétního okna, ale obecně se doporučuje mít pro klidný 
spánek okna v  bezpečnostní třídě alespoň RC2. Velkým 
tématem současné doby je akustický komfort, tedy pře-
devším míra hluku v interiéru. Protože největším zdrojem 
hluku bývají zvuky zvenčí, patří hlukový útlum k důležitým 
vlastnostem moderních oken. Stojí-li dům v blízkosti trva-
lejšího zdroje rámusu, například frekventované silnice, jsou 
logicky nároky na hlukový útlum oken vyšší než u domu na 
samotě u lesa. Jako příklad uvedeme okna REHAU SYNE-
GO, která dokážou eliminovat zvuk projíždějícího náklad-
ního auta z 90 na 44 dB. 

Nová okna přinášejí uživateli sice perfektní utěsnění in-
teriéru a minimální únik tepla, pokud se však nenaučíte 
správně větrat, vystavíte se vlivu škodlivého vzduchu a ri-
ziku vzniku plísní. Komfortní řešení pro náročné zákazníky 
nabízí například REHAU v  podobě  integrovaného systé-
mu trvalé výměny vzduchu – GENEO INOVENT. Zařízení 
je ukryto v  rámu okna a dovnitř pouští přes rekuperační 
jednotku jen čerstvý filtrovaný vzduch. Uživatel si nastaví 
pouze stupeň intenzity větrání. 

V E L K É P R O S K L E N É P L OC H Y –  A N O Č I  N E?
Při rozhodování o  tvaru a  velikosti okna byste měli brát 
v  úvahu především charakter budovy. „Vyplatí se také 
společně s  architektem uvažovat v  širších souvislostech 
a přemýšlet o způsobu užívání domu,“ doporučuje Martin 
Chrt. V současné době jsou například moderní antracitové 
barvy, ostré hrany a velké prosklené plochy, ale je třeba po-
čítat s tím, že do interiéru bude více vidět, že prosluněné 
plochy bude nutné opatřit venkovními žaluziemi a v inte-
riéru nastanou větší problémy s umístěním nábytku. Zá-
leží skutečně na tom, čemu dá každý uživatel přednost. 
U velkých prosklených ploch se rozhodně nevyplácí šetřit 
na kvalitě oken, protože vyžadují vysokou pevnost a  tu-
host rámu. Řešením jsou například okna GENEO vyráběná 
z kompozitních materiálů, jež se používají v leteckém i au-
tomobilovém průmyslu.

Na co se připravit při výměně oken a jak postupovat si po-
víme v následujícím čísle BigNews. 

Cenu Grand Prix získala budova FRAC 

(Fonds régional d'art contemporain - 

Regionální fond soudobého umění) 

v Dunkerque ve Francii

Již několik let BigMat pořádá architektonickou sou-

těž, jejíž prestiž každoročně roste. Vznikla s  cílem 

odměnit díla výjimečné architektonické kvality. Dů-

raz je kladen nejen na estetické hledisko staveb, ale také 

na ekologické aspekty a co největší komfort pro uživatele. 

Českou národní cenu získala společnost A69 – architek-
ti (Boris Redčenkov, Prokop Tomášek a  Jaroslav Wertig) 
za Prototyp domu v Posázaví. Tento dům byl vybudován 
s cílem ověřit typologické, konstrukční a také uživatelské 
vlastnosti prototypu. Je situován na hraně skalního masivu 
nad hladinou jezera a při výstavbě byly zachovány okolní 
vzrostlé stromy umocňující nádherný výhled i pocit z by-
dlení uprostřed lesa. Rozměry 15×15×4 m ukrývají účelně 
zformovaný interiér v  různých odstínech bílé barvy. Od-
větraná fasáda je ze dřeva. Dům byl navržen pro výstavbu 
svépomocí. 
Uspěl i  druhý český zástupce H3T Architekti (Vít Šimek, 
Štěpán Řehoř), kteří získali zvláštní uznání pro mladé ar-
chitekty. V oficiální publikaci byly z českých projektů dále 
zmíněny ještě: Nový pavilon základní školy v  Líbeznici, 
PASK – pavilon skla v  Klatovech, Galerie tisku v  Českých 
Budějovicích, Dům s  bazénem v  Roudnici nad Labem 
a Zvonička na Vlašských boudách.

Další ročník mezinárodní ceny BigMat za architekturu 
2019 byl vyhlášen 3. prosince 2018. Bližší informace o archi-
tektonické soutěži najdete na stránkách bigmat.cz. Více 
o ročníku 2019 přineseme v příštím čísle našeho magazí-
nu BigNews. Vítězové soutěže budou vyhlášeni v listopa-
du 2019 ve francouzském městě Bordeaux.
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I když může být izolace mezibytových stěn a stropů podle 
normy v pořádku, vám to jednoduše nestačí. Nezoufejte! 
Ať už stavíte nebo rekonstruujete, nejefektivnější protihlu-
ková opatření dokáže zajistit systém suché výstavby – tedy 
montované příčky, stěny a  stropní podhledy z  kovových 
profilů a  sádrokartonových desek, vyplněné izolací. Díky 
malým tloušťkám konstrukce pomohou vyřešit problém 
i tam, kde je opravdu málo místa. 

Nový komunikační koncept firmy Knauf pod 
názvem ZESILTE TICHO! předkládá řešení 
v  podobě konstrukcí suché výstavby, které 
v oblasti akustiky nabízejí špičkové vlastnosti. 
Pro účinnou zvukovou izolaci hluku v interiéru 
nepotřebujete tlusté zdi. Nesrovnatelně lepší 
vlastnosti při relativně malých tloušťkách stěn 
má jednoznačně vrstvená sádrokartonová konstrukce. Za 
předpokladu správného provedení s každou vrstvou pro-
stupující zvuk slábne. Dalším parametrem, který dokáže 
vylepšit hodnoty vzduchové neprůzvučnosti stěn, je pou-
žitý profil a minerální izolace. Zejména u  rekonstrukcí je 
důležitou otázkou i tloušťka stěny nebo předsazené stěny, 
které mají zlepšit parametry stávající zdi. Sádrokartonové 
příčky dokážou ušetřit oproti masivním stěnám až 3 % plo-
chy!

V  nabídce společnosti Knauf najdete tři sádrokartonové 
desky, které jsou přímo určené pro výstavbu stěn, příček, 
případně podhledů s  lepšími zvukově izolačními vlast-
nostmi. Přeborníkem na zvukovou ochranu je deska Knauf 
SILENTBOARD. Jejím použitím v konstrukcích se také vý-
razně zvyšují hodnoty zvukové neprůzvučnosti na nízkých 
kmitočtech, kde se pohybuje mluvené slovo. Vynikajících 
akustických hodnot dosahuje i multifunkční deska Knauf 
DIAMANT a  spolehlivou zvukovou ochranu za příznivou 
cenu nabízí sádrokartonová deska Knauf RED Piano.

Na speciálních mikrostránkách www.zesilteticho.cz najde-
te rychlý přehled akustických desek Knauf a jejich přednos-
tí a můžete si sami vyzkoušet, jak jednotlivé typy sádrokar-
tonových desek Knauf umí zvuk utlumit nebo regulovat. 
Stránky obsahují všechny podstatné dokumenty a technic-
ké listy produktů a systémů Knauf z oblasti řešení akustiky.

T I C H O!  N E S L Y Š Í M V L A S T N Í H O S L OVA.
Hluk z  venkovního prostředí nebo od sousedů ale často 
nebývá jedinou slabinou akustiky v domácnosti. Také vám 
někdy přijde, že jsou klasické domácí spotřebiče zbytečně 
hlučné, nebo že se při početnější návštěvě neustále pře-
křikujete? Problémem je špatná prostorová akustika, tedy 
v podstatě ozvěna každého zvuku. Moderní bydlení je za-
ložené na jednoduchých tvarech a prostých materiálech, 
v  kurzu už nejsou koberce, záclony, závěsy nebo dečky. 
A právě absence textilií má za následek to, že se zvuk odrá-
ží od hladkých povrchů. Cílem je proto přidat do interiéru 
takový materiál, který zvuk pohltí. Řešením jsou děrované 
desky Knauf Cleaneo, které se mohou instalovat na strop 
nebo na svislou stěnu a díky velikosti i četnosti otvorů je 
možné vybrat ty pravé pro konkrétní problém. Bonusem 
u  těchto podhledů je estetika – různé tvary a  shluky dě-
rování vytvářejí zajímavé kreace. Důležitá je také přidaná 
hodnota v  podobě čištění vzduchu od škodlivých látek 
v  interiéru jako například formaldehydu, benzolu apod. 
O jejich rozkládání se stará obsažený Zeolith, který odstra-
ňuje také zápachy i ve chvíli, kdy jsou zavřená okna.

Jednotlivé výrobky naleznete ve všech prodejnách BigMat, 
inspiraci můžete čerpat také na www.zesilteticho.cz, 
případně u našich odborníků.

JAK SE VYPOŘÁDAT  

Určitě to všichni dobře znáte – vrátíte se z prá-

ce, pořádně unavení, třeba se vám i  podaří 

usadit na chvíli děti k nějaké tiché zábavě, už 

se vidíte, jak si sedáte do pohodlného křesla s kníž-

kou v ruce, když v tom najednou soused pořádně ze-

sílí svou oblíbenou metalovou hudbu. Nebo to snad 

občas vypadá, že nad vámi bydlí stádo slonů? 

S HLUKEM  
OD SOUSEDŮ  
A ŠPATNOU 
AKUSTIKOU?

-  M AT E R I Á L Y  &  T E C H N I K A  --  M AT E R I Á L Y  &  T E C H N I K A  -

Celkově rekonstruujeme byt. Rozhodli jsme se vy-

bourat všechny nenosné příčky a upravit dispozi-

ci. Teď řešíme, z čeho vybudovat nové stěny. Ne-

chceme se navzájem rušit – tlumit televizi, když půjdou 

děti spát, nebo naopak poslouchat hudební kreace na-

šeho nejstaršího syna. Na druhou stranu nechceme přijít 

o cenný prostor. Jak tenhle problém řešit co nejlépe?

JAK ŘEŠIT 
NĚKTERÉ SITUACE 
V SOUVISLOSTI 
S AKUSTICKÝM 
KOMFORTEM 

Ideální je v tomto případě sáhnout po sádrokartonových 
příčkách. Podle potřeby a  finančních možností můžete 
zvolit různé typy desek i  tloušťku konstrukce. Například 
Knauf má ve svém portfoliu hned tři speciální akustické 
desky – Red Piano, Diamant a Silentboard. Postačí tloušť-
ka konstrukce od 10 do 15 cm. Třeba deseticentimetrová 
příčka s deskami Silentboard poskytuje zvukovou ochranu 
až 67 dB! Pro zajímavost, u klasického bytu 3+1 o výměře 
okolo 75 m2 můžete použitím sádrokartonových příček 
uspořit až 2 m2 prostoru. Navíc je možné do stěn mnohem 
snadněji integrovat vestavěné skříně nebo rozvody elektři-
ny a vody.

R A D A 
O D B O R N Í K A 

Mám to „štěstí“ ,  že soused z  vedlejšího 
bytu je  hudebník a  poměrně často cvičí . 
Také z  bytu nad námi,  kde neustále 
pobíhají  dvě malé děti ,  se  už od časného 
rána ozývají  velmi rušivé zvuky.  Je nějaký 
způsob,  jak tohle vyřešit?  Samozřejmě 
bych nerad přišel  o  pří l iš  mnoho 
prostoru,  stropy také nemáme nejvyšší…

Každý zákazník sítě staveb-
nin BigMat se může zapo-
jit do jednoduché soutěže, 
jejíž vítěz obdrží paletu 
sádrokartonových desek 
Diamant, kterou do sou-
těže věnoval náš partner, 
firma Knauf. Úkolem je 
najít na stránkách tohoto 
vydání BigNews správnou 
odpověď na soutěžní otáz-
ku, a následně ji zaslat na 
e-mailovou adresu:  info@
bigmat.cz Poté budete za-
řazeni do slosování o pale-
tu desek Diamant. 

S O U T Ě Ž N Í  OTÁ Z K A
Jak se jmenuje 
minerální 
přísada,  která 
je  součástí  receptur y sádrokartonové 
akustické děrované desky,  a  která rozkládá 
různé zápachy a škodlivé látky jako 
například formaldehyd,  benzol  apod.?
Vyberte jednu z možností : 

1)  Teolit
2)  Zeolith
3)  Křemík 

T E R M Í N Y S O U T Ě Ž E
Začátek: 10. 12. 2018; uzávěrka: 11. 02. 2019
Slosování výherce: 15. 2. 2019; zveřejnění výherce: 18. 2. 2019
P O D M Í N K Y S O U T Ě Ž E: 
Soutěže se můžete zúčastnit pouze jednou. Ze soutěže 
jsou vyloučeni všichni členové sítě BigMat včetně zaměst-
nanců. Do slosování se dostanou pouze ti soutěžící, kte-
ří správně odpoví na danou otázku. Výhru nelze vyplatit 
v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez před-
chozího oznámení zkrátit, prodloužit či zrušit. Po slosová-
ní bude cena výherci předána dle domluvy. Výherce bude 
vylosován produktovým manažerem společnosti BigMat.

S O U T Ě Ž Í M E  O   P A L E T U 

S Á D R O K A R T O N O V Ý C H 

D E S E K  K N A U F  D I A M A N T

J A K  F U N G U J E 
Z V U K O V Á  
I Z O L A C E :

Instalací předsazené sádrokartonové stěny se zvu-
ková izolace výrazně zlepší, záleží na typu použité 
konstrukce a desek. Proto radím zadat požadova-
né řešení do rukou odborníka, který zhodnotí, co 
bude pro váš případ nejlepší. Knauf má ve svém 
portfoliu více různých druhů desek, při použití 
desek Diamant a  Silentboard navíc dochází ke 
snížení rezonančního kmitočtu (oblast, kde příčka 
snadno přenáší, a nikoli tlumí akustickou energii) 

do nižších, pro lidské ucho méně slyšitelných 
frekvencí. Pokud to výš-

ka místnosti umožňuje, 
je určitě dobrým řeše-
ním použití zavěšené-
ho podhledu, protože 
princip HMOTA-PRU-
ŽINA, tedy dvouvrs-
tvý systém ochrany, 
kročejový hluk účinně 
pohlcuje.
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I  když nejjednodušším řešením je koupit posypovou sůl, 
ne vždy je právě tento posyp nejvhodnější. Nebezpečná 
je zejména pro domácí zvířata, tlapky koček i psů může 
agresívní sůl bolestivě poranit. Škodit může i  některým 
rostlinám či druhům dlažby, ale bez posypu se neobejde-
me. 

Místo tradičního písku vyzkoušejte během letošní zimy 
ekologický zimní posyp z Liaporu, neboli keramického ka-
meniva. Výhodou tohoto posypu je velmi vysoká účinnost, 
nízká hmotnost a  již zmíněná šetrnost vůči životnímu 
prostředí. Na rozdíl například od štěrku či písku má Lia-

por schopnost vzlínat na povrch. Ráno tedy posypete 
chodník, přes den plocha roztaje, ale když k veče-
ru opět začne mrznout, bude Liapor až na povr-
chu a chodník nebude klouzat. Efekt posypání je 
tak mnohem delší než u jiných typů posypových 

materiálů. Na jaře ho 
není nutné složitě 

z  chodníků očiš-
ťovat a  ušetří se 
tak až 60 % ná-
kladů na údrž-

bu. Navíc Liapor 
na rozdíl od písku 
neucpává kanali-

zaci, ani ji nijak ne-
poškozuje otěrem. 

Ekologické parametry 
Liaporu jsou tak vynikající, 

BY NEMĚL CHYBĚT 
V ŽÁDNÉM AUTĚ

ZIMNÍ POSYP

že tento posyp získal značku „Ekologický výrobek“ a použít 
ho můžete i v místech, kde jsou pravidla pro použití posy-
pů zvlášť přísná. To jsou například cesty v okolí zdrojů pit-
né vody, v chráněných lokalitách, parcích, lázeňských pro-
storách apod. Ale skvěle ho využijete i doma nebo ve své 
firmě, pokud vám na ochraně životního prostředí záleží. 
Můžete jím klidně ošetřit třeba i trávník, protože Liapor je 
vysoce porézní. Půdu nezatíží, ale naopak ji zkypří a zlep-
ší provzdušnění kořenů rostlin. Lehký a  skladný materiál 
v  menším balení lze vozit i  v  autě jako první pomoc na 
zledovatělé vozovce. 

V prodejní síti BigMat dostanete zimní posyp Liapor v 10, 
50 nebo 1000litrovém balení. Pro skladování je Liapor zce-
la nenáročný, můžete ho mít klidně pod širým nebem, 
protože netvoří zmrzlé hrudky a  lze ho kdykoli okamžitě 
aplikovat.

Více informací najdete na www.liapor.cz nebo u prodejců 
BigMat. 

Blížící se zima vyžaduje, abychom se 

připravili na namrzlý chodník nebo 

příjezdovou cestu před naším domem. 

Podle odhadů odborníků by letošní zima 

měla být chladnější a  vlhčí než ta loňská, 

takže dní s rizikem namrzlých povrchů bude 

pravděpodobně o dost víc. 

-  M AT E R I Á L Y  &  T E C H N I K A  -

RYC H L O S T N A P RV N Í M M Í S T Ě
Nejdůležitější výhodou montáže suché podlahy je rychlá 
a  jednoduchá pokládka. Díky absenci mokrých procesů 
odpadají delší technologické pauzy a  do konstrukce se 
nedostává žádná další vlhkost. Nízká hmot-
nost suchých podlah nezatě-
žuje stávající konstrukci, což 
je v  některých případech zá-
sadní, například u rekonstrukcí 
podkroví starších domů, kde 
bývají podlahy křivé nebo jsou 
v  nich trámy, roury, rozvody 
elektroinstalací a  další věci, 
které je třeba zakrýt. Přidanou 
hodnotou je vyšší požární odol-
nost, zateplení podlah a stropů 
nebo snížení hluku stropní kon-
strukce (kročejový útlum). Su-
chá podlaha velmi dobře aku-
muluje teplo, takže je vhodná 
pro instalaci podlahového vy-
tápění jak teplovodního, tak 
elektrického. Podsyp z  Liapo-
ru (jemná frakce do 4 mm) vy-
tvoří dokonale rovný podklad 
a  zlepší také tepelněizolační 
vlastnosti. 

P O S T U P P Ř I  P O K L Á DC E
Po odstranění staré podla-
hy včetně starého násypu se 
podklad očistí. Jestliže se nová 
podlaha instaluje na starý dře-
věný strop, je nutné v  rámci 
přípravy důkladně utěsnit pří-
padné spáry podkladu, a  to 
buď přelištováním nebo např. 
montážní pěnou. Před realiza-
cí vyrovnávacího podsypu se 

NEJRYCHLEJŠÍ 
KONSTRUKCE 
PODLAHY  
SUCHOU CESTOU

Při rekonstrukcích, ale i v novostavbách se v po-

slední době osvědčily tzv. suché plovoucí pod-

lahy, kdy je podlaha vytvořena ze speciálních 

sádrokartonových, dřevotřískových nebo cementotřís-

kových desek, pod kterými se pro vyrovnání nerov-

ného podkladu položí vrstva vyrovnávacího podsypu 

z  Liaporu. Liapor je technicky vzato lehké keramické 

kamenivo pro stavební aplikace, obecně známé pod 

názvem „keramzit“. Suchou podlahu lze aplikovat 

prakticky do každého interiéru. Záleží na požadavku 

výsledného zatížení, spodní konstrukci a na druhu vy-

brané podlahové desky. 

doporučuje na stávající konstrukci položit separační vrstvu 
(netkanou geotextilii). Suchý vyrovnávací podsyp z Liapo-
ru je vhodné aplikovat při nerovnostech nad 20 mm, výše 
násypu naopak není prakticky omezena. Liapor se hutní 
pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a  hladítka. 
Na připravené vrstvě suchého podsypu z  Liaporu nelze 
přímo chodit, ale pohyb je možný po provizorním zakrytí 
dřevěnými nebo polystyrénovými deskami v místě pohybu 
a manipulace.

Podlahové desky by měly být kladeny v  systému pero/
drážka a  pokud je realizován vícevrstvý systém, je třeba 
dbát na dodržení překrytí spár jednotlivých vrstev. K za-
jištění správné funkce plovoucí podlahy je nutné oddělit 
podlahové desky od stěn pomocí dilatačních obvodových 
pásků. Podlahové desky jsou kladeny na připravenou vrst-

vu vyrovnaného a připraveného podsypu z Liaporu. Při 
větší ploše podlahy je vhodné podsyp 
a  podlahu pokládat postupně. Ideál-
ně si vždy připravit plochu podsypu 
o  30  % větší, než bude plocha klade-
ných desek. S  pokládkou se obvykle 
začíná v  rohu protilehlé stěny dveří. 
Hrany desek s  perem u  stěny se od-
řežou ruční nebo elektrickou pilkou. 
Jednotlivé dílce podlahy se kladou za 
sebou v pruzích, přičemž zbytky desek 
z  jednoho pruhu tvoří začátek pruhu 
druhého, čímž se zabrání vzniku prů-

běžných spár v  jednotlivých řa-
dách a snižuje se na minimum 
objem prořezů desek. Přesazení 
spár musí být minimálně 25 cm. 
V místech prahů dveří je nutné 
spáru mezi deskami podložit 
(např. dřevěným profilem). Do-
konalého spojení desek, tuhosti 
a  rovinnosti podlahy se zajis-
tí nanesením lepidla do spár 
desek a  jejich následným pro-
šroubováním dle doporučení 
výrobce desky. Na závěr se spáry 
přetmelí. 

Vše, co pro takovou podlahu bu-
dete potřebovat, dostanete v síti 
prodejen BigMat.

Více informací najdete na www.
liapor.cz nebo u  prodejců sítě 
BigMat.

V Ý H O D Y   P O D S Y P U 
Z   L I A P O R U :

1)  MALÉ ZATÍŽENÍ PODKLADNÍ 
KONSTRUKCE

2)  DOKONALÉ VYPLNĚNÍ 
NEROVNOSTÍ  A VYROVNÁNÍ 
PODKLADU

3)  ZCELA SUCHÝ A RYCHLÝ PROCES

4)  VÝBORNÁ TEPELNÁ 
I  AKUSTICKÁ IZOLACE

5)  PODLAHA JE IHNED POCHOZÍ

-  M AT E R I Á L Y  &  T E C H N I K A  -
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Novým řešením je roztíratelná tekutá membrána illbruck 
SP925. Aplikuje se jako běžný tmel, ale zpracovává se po-
dobně jako hustá barva: tedy jednoduše běžným štětcem. 
Výsledkem je velmi houževnatá hydroizolační membrá-
na, která je po vytvrzení velmi podobná gumě. Je elastic-
ká a plně odolná proti UV záření. Tloušťku membrány lze 
podle potřeby zvyšovat. Po jejím vytvrzení jednoduše na-
nesete další vrstvu.
Tekutá membrána illbruck SP925 je vhodná pro venkov-
ní i  vnitřní aplikace. Je univerzálním materiálem, kterým 
utěsníte všechny spáry a pro-
stupy, kterými zatéká nebo 
by zatékat mohlo. Její využití 
je téměř nekonečné. Přesto 
pár příkladů: utěsnění ple-
chování kolem komínů, utěs-
nění prostupu anténních tyčí, 
sanace střešních dílců, opra-
vy okapů a dešťových svodů, 
prostupy potrubí a  tak dále. 
Membrána illbruck SP925 se 
dodává v šedé v klasické kar-
tuši 310 ml, nebo v černé bar-
vě v salámu 600 ml. Materiál 
je ekologický a  nezapáchá. 
K  práci budete potřebovat 
jen běžnou aplikační pistoli 
na tmel (stačí základní), ště-
tec a  jakýkoliv čistič na jeho 
vyčištění. 
Jak jednoduše se s  SP925 
pracuje, můžete vidět na 
aplikačním videu.

P L Í S N Ě A Ř A S Y V E X T E R I É R E C H.
Sanace povrchu fasád opatřených kontaktním zateplova-
cím systémem ETICS napadených biodeteriogeny – řasa-
mi a plísněmi.

Příčiny napadení  povrchů fasád
• Vlhkost v každé formě (déšť, vlhkost,  

kondenzace na povrchu).
• Vodní plochy v okolí.
• Sousedství zelené vegetace  

(sousedství domů u lesů, polí a luk). 
• Těsná blízkost stromů a keřů u fasád. 
• Výskyt řas a plísní v okolí a na okolních domech.
• Zašpinění povrchu fasád. 
• Emisní znečištění ovzduší (prach a popílek,  

který se usazuje na povrchu fasád).
• Nevhodná montáž kovových a jiných prvků 

(parapetní a jiné oplechování,  
kotvy, výduchy apod.).

• Kvalita povrchové úpravy  

(nekvalit-
ní omít-
koviny 
a barvy). 

P L Í S N Ě V  I N T E R I É R E C H 

Příčiny napadení  povrchů fasád
(vždy souvisí se zdrojem vlhkosti):
• Ostřik vody v koupelnách a kuchyních
• Kondenzace vody na povrchu chladných stěn  

(tepelné mosty uvnitř konstrukce).
• Vzlínající vlhkost u starších špatně  

odizolovaných objektů.
• Zatékání vody do objektu.
• Špatné odvětrávání zejména vlhčích objektů nebo 

prostor se zvýšeným zdrojem hygroskopické vlhkosti.

ZATÉKÁ VÁM 
A NEVÍTE CO S TÍM?  
ZKUSTE NOVOU TEKUTOU MEMBRÁNU

PROTIPLÍSŇOVÉ PŘÍPRAVKY  
PRO INTERIÉR I EXTERIÉR OD STACHEMA CZ 

Někde vám zatéká a vy sice víte kde, ale 

je obtížné to jakkoliv utěsnit. K  místu je 

špatný přístup a  aplikace nejrůznějších 

silikonů, bitumenů či butylů buď nefunguje vů-

bec, nebo jen krátkodobě. Anebo se s nimi obtíž-

ně pracuje.

T Y P I C K É  P O U Ž I T Í 
T E K U T É  M E M B R Á N Y :

1)  NAPOJENÍ OPLECHOVÁNÍ 
 KE KOMÍNU

2)  NAPOJENÍ STŘECHY 
 K PŘILEHLÉ KONSTRUKCI

3)  UTĚSNĚNÍ SVĚTLÍKŮ 
 A STŘEŠNÍCH OKEN

4)  KOMPLIKOVANÉ DETAILY 
 NA STŘECHÁCH

5)  JEDNODUCHÉ ZPRACOVÁNÍ
 TEKUTÉ MEMBRÁNY

S P R Á V N Ý  P O S T U P 
S A N A C E  F A S Á D

1)  LIKVIDACE ŘAS A PLÍSNÍ
 –  SANATOP L IKVID PROFI ,  
 SANATOP CL2
2)  PREVENCE PROTI 
 OPĚTOVNÉMU RŮSTU 
 ŘAS A PLÍSNÍ  –  SANATOP 
 PREVENT,  SANATOP 
 PREVENT FIX , 
 S ILCOLOR RENOV

S P R Á V N Ý  P O S T U P 
L I K V I D A C E  P L Í S N Í 

V   I N T E R I É R E C H 

1)  LIKVIDACE PLÍSNÍ :
- Savé podklady – běžné stěny opatřené  
vápenocementovými povrchy. Nepoužívejte  
přípravky na bázi chloru (způsobují vyšší  
zasolenost zdiva, která do budoucna  
problém ještě umocní a nemají žádný  
preventivní účinek) – FungiSPRAY  
bezchlorový, FungiSPRAY bezchlorový s vůní  
avokáda nebo FungiSPRAY bezchlorový citrus.

- Nesavé podklady – obklady, dlaždice 
v koupelnách, vývařovnách, kuchyních….
Zde je možno použít i přípravky na 
bázi chloru. FungiSPRAY chlorový, 
FungiSPRAY bezchlorový, FungiSPRAY 
bezchlorový s vůní avokáda nebo 
FungiSPRAY bezchlorový citrus.

2)  PREVENTIVNÍ  OPATŘENÍ PROTI 
 OPĚTOVNÉMU RŮSTU PLÍSNÍ :

- Odstranění zdroje vlhkosti, zlepšení 
odvětrání napadených prostor.
- Preventivní přípravky proti opětovnému růstu 
plísní. FungiSAN, SANATOP Prevent, SANATOP 
Prevent Fix.

(po odstranění zdroje vlhkosti)

UPOZORNĚNÍ :  Používejte biocidní 

př ípravky bezpečně.  Před použit ím si  vždy 

přečtěte označení  a  informace o př ípravku.
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Za tímto nápadem společnosti Scrigno, výrobcem staveb-
ních pouzder pro posuvné dveře, jsou nejen roky práce na 
konstrukci a důležitých detailech, ale i odpovídající tech-
nické zkoušky a  roky praxe. Nápad umožnil v  roce 1989 
zahájení výroby prvního modulárního systému v průmys-
lovém měřítku. Pouzdra pro posuvné dveře zaznamena-
la poměrně rychle neobyčejný úspěch. Jejich potenciál 
a vlastnosti ocenili nejen architekti, ale především zákaz-
níci – firmy i domácnosti. 

V  současné době je firma Scrigno ve výrobě a  prode-
ji stavebních pouzder pro skryté posuvné dveře  světo-
vým lídrem. Produkty Scrigno se s úspěchem vyvážejí do 
16 zemí světa s ročním prodejem 380 tisíc kusů stavebních 
pouzder. Na českém trhu působí firma od roku 2014 a má 
sídlo v Praze. 

S TAV E B N Í  P O U Z D R A G O L D 
Stavební pouzdra oblíbené řady Scrigno GOLD jsou vy-
ráběna z  vysoce kvalitních materiálů a  splňují certifikaci 
podle normy UNI EN ISO 9001. Firma Scrigno zaručuje, že 
plech stavebních pouzder Gold nepodlehne korozi – a to 
po celou dobu jejich životnosti. Plech je potažen antiko-
rozním materiálem Aluzinc. Posuvný systém je tvořen dvo-
jicí vozíčků, které jsou opatřeny průmyslovými ložisky. 

Nabídka stavebních pouzder Scrigno GOLD je natolik širo-
ká, že dokáže vyřešit každou situaci. Architekt tak má zcela 
volnou ruku ke kreativitě a budoucí spokojenosti zákazní-
ků. Pouzdra Scrigno GOLD lze bez problémů zabudovat 
jak do zděné příčky, tak do sádrokartonové konstrukce. 
Pouzdra Scrigno GOLD najdou uplatnění v obývacích po-
kojích, ložnicích, koupelnách, kuchyních atd. 

Záruka na kapsu sta-
vebního pouzdra je 
celoživotní, záruka 
na posuvný systém 
je 20 let.

S TAV E B N Í  P O U Z D R A S T E C H
Mezi nejprodávanější a nejrozšířenější patří stavební pouzdro 
STECH. Za úspěchem tohoto výrobku i na českém trhu stojí 
vysoká kvalita provedení, široká nabídka standardních roz-
měrů a propracované detaily, které vyniknou při každoden-
ním používání. Samozřejmostí jsou kvalitní plechy i  ložiska 
pojezdů. Nosnost pojezdu je až 120 kg. Všechny standardní 
rozměry jsou skladem a  v  případě atypických požadavků 
jsou dodávky realizovány během 15 až 20 pracovních dní.

Na všechny stavební pouzdra STECH výrobce poskytuje 
desetiletou záruku na „kapsy“ a záruku 20 let na pojezdy!
Součástí standardního vybavení pouzder STECH je vše po-
třebné k osazení plných či prosklených dveří. V ceně pouz-
der STECH je zpomalovač dveřního dorazu pro dveře do 
30 kg váhy, tzv. Slow Soft.

D a l š í  i n f o r m a c e 
w w w . s c r i g n o . c z

SCRIGNO
STAVEBNÍ POUZDRA 
PRO POSUVNÉ DVEŘE

Komfort bydlení je to, co v určité dosažitelné míře požadujeme, byť může mít pro každého tento 

pojem zcela odlišné parametry. Avšak jedno je společné – komfortní bydlení je založeno přede-

vším na prostoru. Užívat si co nejvíce volného prostoru s vědomím, že jediným pohybem si kdykoli 

zajistíte soukromí, je velice lákavá věc. V podstatě to může znamenat: mít k dispozici dveře, když jsou 

potřeba, jinak je schovat. Jeden nápad, jeden výrobek. 
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Letos se kongres konal od 17. do 21. října a Českou repub-
liku reprezentovala skupina tří desítek lidí. Celkem se po-
čet účastníků vyšplhal až na 400. Setkání se dělí na čistě 
pracovní a společenskou část. Situace na trhu stavebnin 
není jednoduchá, ale protože je BigMat silnou značkou, 
umí nabízet nové přístupy a  zajímavá marketingová ře-
šení, která pomáhají čelit konkurenci. A  právě o  tom je 
dobré mluvit na společném jednání, jakým náš kongres 
je. Letošní hlavní myšlenku kongresu by bylo možné 
shrnout do věty: „Naše síla je v nezávislosti a vzájemné 
spolupráci. Každý společný závazek slouží individuální 
výkonnosti.“ Hledali jsme rovnováhu mezi nezávislostí 
našich členů a vzájemnou závislostí na BigMatu jako za-
střešujícím prvku. Musíme hledat ty oblasti, kde máme 
společné zájmy, a ty rozvíjet, a ponechávat volný prostor 
pro individualitu tam, kde je lepším řešením. 
 

MEZINÁRODNÍ 
SYMPOZIUM 
BIGMAT V PORTU

Každoročně se zástupci členů skupiny BigMat, ale také jejich partneři sjíždějí do některého z krásných evropských 

měst na mezinárodní kongres BigMat. Letos padla volba organizátorů na portugalské Porto. A volba to byla pro 

BigMat symbolická. Lidové rčení totiž říká, že zatímco Lisabon se baví, v Coimbře se studuje a v Braze modlí, v Portu 

se pracuje. A práce je i důvodem našeho setkání s kolegy z ostatních zemí, kde skupina BigMat působí. 

Počátkem září se v Golf Resortu Kunětická hora uskuteč-
nil Sportovní den s BigMatem. Před začátkem vlastní akce 
pro obchodní partnery proběhlo pracovní setkání skupiny 
BigMat. Zhodnotili jsme průběžné ekonomické výsledky 
celého družstva a vedení informovalo členy o připravova-
ných novinkách.  

Na sportovně-společenskou akci byli kromě zástupců 
členských firem BigMat pozváni také naši zákazníci a do-
davatelé a samozřejmě lidé z centrály družstva. Naše po-
zvání přijali také hokejisté Dominik Hašek a David Moravec 
a herec Pavel Nečas. Společně jsme se potkali u večeře, na 
kterou navázalo vystoupení Jany Bouškové a Václava Vyd-

NADAČNÍ FOND BIGMAT
Již od vzniku českého BigMatu CZ jsme jako společensky 
odpovědná firma podporovali různé potřebné projekty. 
Protože se počet žádostí o podporu neustále zvyšoval, roz-
hodli se členové BigMat založit nadační fond. Díky němu 
se charitativním a dalším potřebným aktivitám věnujeme 
systematicky a pravidelně. Nadační fond BigMat shromaž-
ďuje prostředky, které plynou z obchodní činnosti družstva, 
z  dobrovolných příspěvků od členů a  dodavatelů a  také 
z  výtěžků charitativních akcí. Podporuje hlavně projekty 
z  oblasti zdravotní péče, zejména péče o  hendikepované 
děti. O naši podporu mohou žádat jak zdravotnická praco-
viště, tak i dětské domovy a další instituce podílející se na 
léčbě nemocných dětí, a další organizace podporující zlep-
šování tělesného a duševního rozvoje dětí a mládeže. Dále 
podporujeme rozvoj řemesel a stavebních učebních oborů, 
takže žádost mohou poslat také organizace podporující 
výchovu a vzdělání dětí a mládeže a ostatních studujících. 
Svou pomoc neodmítáme ani fyzickým osobám v tíživých 
životních situacích, zejména rodičům a dětem. 
Žádosti jsou vyhodnocovány jednou ročně správní radou, 
která rozhoduje o přidělení příspěvků. Letos to bude v pro-
sinci. Příspěvek může být jak finanční, tak i věcný, napří-
klad ve formě stavebního materiálu či dodávky služeb. 
„Jsme rádi, že se nám ekonomicky 
daří a  můžeme tak pomáhat těm, 
kteří pomoc potřebují,“ řekl v  této 
souvislosti Jiří Mikolášek, předseda 
představenstva BigMatu.

P Ř I S T O U P I L I 
N O V Í  Č L E N O V É

BigMat CZ se stále rozrůstá. V průběhu roku 2018 při-
stoupilo 6 nových členů. Jsou to společnosti Vanko 
CZ, s.r.o. (prodejna Lanškroun); Josef Morávek (pro-
dejna Kostelec nad Orlicí); BUŠUDO s.r.o. (prodejna 
Votice); Pevný s.r.o. (prodejna Žirovnice); Prima sta-
vebniny s.r.o. (prodejny Brno, Otnice, Kyjov a Miku-
lov); Stavebniny Zeman s.r.o. (prodejny Bystřice nad 
Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Doubravník) 
Celkový počet členů BigMat CZ tak k 31. říjnu 2018 
dosáhl 35. V současnosti probíhají jednání s dalšími 
zájemci, jejichž vstup se očekává během prvních 
měsíců roku 2019. 

SPORTOVNÍ DEN 
S BIGMATEM

ry. Dominik Hašek nám věnoval svůj dres, který byl vydra-
žen ve prospěch Nadačního fondu BigMat. Díky spoluma-
jiteli stavebnin z Mostu Delfy Staviva panu Pavlu Chýlemu 
jsme pro fond získali 45 000 korun. 

Druhý den byl ve znamení sportu. Konaly se turnaje v golfu 
a nohejbalu tříčlenných družstev. Ale ani při sportu jsme 
nezapomněli na charitu. Proběhla soutěž v golfovém čipo-
vání, kde účastníci platili za každou odpálenou ránu. Výtě-
žek putoval opět do Nadačního fondu BigMat. Vyhlášení 
výsledků obou turnajů jsme spojili se slavnostním zakon-
čením této společenské akce a rautem. Věříme, že podob-
né příjemné setkání si brzy zopakujeme. 

PROFITUJ 
S BIGMATEM
Nakupování s  BigMatem je výhodné i  díky 
propracovanému systému bonusových od-
měn. Stačí vyplnit registrační formulář a ode-
vzdat ho na jakékoli provozovně BigMat. Re-
gistrovat se do programu je možné i online na 
www.bigmatbonus.cz. Za nákupy pak na účet 
registrovaného zákazníka přibývají body, které 
může vyměnit za odměny dle svého výběru. 
V nabídce jsou batohy, tašky, bytové doplňky, 
domácí potřeby i spotřebiče, elektronika, včet-
ně mobilů a počítačů, hračky a hry, sportovní 
potřeby a mnoho dalšího. Nejpopulárnějšími 
odměnami jsou ručníky a osušky, pivo v soud-
cích či plechovkách, ale také vrtací kladiva, su-
šičky prádla nebo elektronika. 
Populární bonusový program Profituj s BigMa-
tem bude pokračovat i po skončení aktuálně 
běžící vlny sběru bodů, což bude 30. listopadu 
letošního roku. Vybírat odměny za nasbírané 
body bude možné až do 31. ledna 2019. Od 
února bude v platnosti katalog nový s mnoha 
dalšími atraktivními odměnami. Nakupovat 
v BigMatu se tak vyplatí nejen díky skvělé na-
bídce a cenám stavebnin.

Zatímco si přímí účastníci kongresu vyměňovali zkušenos-
ti a snažili se najít co nejefektivnější způsob, jak uplatnit 
na svém trhu mezinárodní strategii celé skupiny, jejich do-
provod se věnoval samostatnému programu přímo v Por-
tu. Ale ani účastníci kongresu nepřišli o prohlídku druhého 
nejlidnatějšího města Portugalska s  mnoha historickými 
památkami, z nichž řada je zapsána na seznamu světové-
ho kulturního dědictví UNESCO. Společné večeře pak byly 
platformou pro neformální výměnu názorů a navazování 
nových kontaktů. Těšíme se na další kongres zase za rok, 
tentokrát ve francouzském Bordeaux, kde budou po pra-
covní části předány ceny vítězům mezinárodní architekto-
nické soutěže BigMat. 

30 31



-  Z Á B A V A  -

My jsme se ale setkali v parku na Letné, kde jedno podzim-
ní dopoledne griloval všechny možné ryby a mořské plody, 
které všichni známe z chorvatských nebo středomořských 
restaurací. Ta vůně ryb byla přímo úchvatná. Počasí akci 
přálo, a protože bylo současně teplo a svítilo sluníčko, lidí 
neustále přibývalo. Kdo by odolal čerstvě připraveným kre-
vetám, chobotnici, slávkám, pražmám a dalším mořským 
pochoutkám? Pro velký zájem zákazníků bylo však nároč-
né si popovídat, protože kuchař měl stále plné ruce práce. 
Nicméně, není právě nyní ta správná chvíle zavzpomínat si 
na letní dovolenou?
 
N A RY B Y C I T R O N N E PAT Ř Í
Staří námořníci říkají, že každý ostrov v  Jaderském moři 
je poznat podle charakteristické vůně. Tak třeba Vis voní 
vinnou révou, Hvar levandulí. Nevím, co je na tom pravdy, 
ale mně voněly všechny ostrovy podobně. To však neplatí 
o  rybách. Ryby mají skutečně velice odlišnou a  specific-
kou chuť. Proto na ryby nepatří žádné koření, ale ani ci-
tron. Jen tak si lze vychutnat to, co je na rybách nejlepší.  

o některý ze zmíněných způsobů. Například losos, který je 
tučnější, nebude nikdy na grilu suchý. Naopak mořský vlk 
mnoho tuku nemá, takže je dobré jej rychle upéci nebo 
ugrilovat a ihned podávat. Vynikajícím způsobem je také 
pošírování, čili úprava ve vinné várce nebo rybím vývaru. 
Nejvhodnějším doplňkem je samozřejmě zelenina. 

Jak Marko tvrdí, většina Čechů si v Chorvatsku často dává 
chobotnicový salát. My jsme ale pro vás připravili recept, 
podle kterého poznáte její skvělou chuť za tepla. Jde o tra-
diční postup. 

KAŽDÁ RYBA 
CHUTNÁ SKVĚLE!

Obvykle si před koncem roku lámu hlavu nad tím, jakou rybu udělám návštěvě 

o vánočních svátcích, ale letos jsem získal ideu poměrně brzo. Bude to taková 

vzpomínka na léto. Pravdou je, že kdo nemusí kapry, ale přitom má rád ryby, 

hledá obvykle nápady v  mořských vodách. A  hlavně, dobrá ryba přijde vhod nejen 

u štědrovečerní večeře, ale kterýkoliv jiný den. K mojí letošní inspiraci přispěla náhoda. 

Kamarádka mne pozvala na setkání s Marko Šutem, Chorvatem, který pochází z měs-

tečka Imotski (Splitský kraj), ale žije od roku 1982 v Praze. Vystudovaný ekonom se vě-

nuje vaření od svých deseti let a v Čechách už provozoval dvě restaurace. 

P E Č E N Á 
C H O B O T N I C E

Nejprve je třeba zbavit chobotnici vnitřnos-
tí a  zobcovité čelisti. Ještě vyřízneme oči a  pak 
vložíme chobotnici do pekáče. Zalijeme trochou 
kvalitního olivového oleje, lehce podlijeme bílým 
vínem a přidáme jednu až dvě na čtvrtky nakrá-
jené cibule, případně bílou papriku. Pekáč ná-
sledně překryjeme alobalem a pečeme 1 hodinu 
při 200 °C. Poté sejmeme alobal a přidáme na 
čtvrtky nakrájené brambory. Znovu vše přikryje-
me alobalem a  pečeme dalších 30 minut. Po-
tom alobal odstraníme a  vyzkoušíme vidličkou, 
zda je chobotnice měkká. Pokud není, znovu 
přikryjeme a pečeme dalších 30 minut. Měkkou 
chobotnici necháme ještě dalších 20 až 30 mi-
nut zapéct, ale pozor, aby se nevypařila všechna 
šťáva. V případě potřeby můžeme lehce podlé-
vat rybím nebo zeleninovým vývarem. Hotový 
pokrm zalijeme olivovým olejem, posypeme na-
drobno nasekaným česnekem a petrželkou. Po-
dáváme s  čerstvou zelenou jarní cibulkou a  bí-
lým chlebem.

G R I L O V A N Á 
P R A Ž M A

Protože je konec roku a nálada je sváteční, chce 
to nabídnout návštěvě něco vznešeného. To 
může být pečený mořský vlk nebo pražma. Praž-
mu vykucháme, zbavíme šupin a lehce osolíme. 
Grilujeme na grilu nebo pánvičce, kterou nejdří-
ve rozpálíme a pak ztlumíme. Rybu připravuje-
me vcelku vždy 7 minut z každé strany. Pražmu 
položíme na talíř a posypeme nakrájeným čes-
nekem a  petrželkou. Na závěr polijeme kvalit-
ním olivovým olejem a  je hotovo. Jednoduchá 
příprava, a přitom ryba bude chutnat královsky 
výborně. 

R Y B A  
A   V Í N O

Rozprašme na konec zažitou představu, že k ry-
bám se hodí jen a jen bílé víno. Není to pravda. 
K tmavé rybě, jako je například tuňák nebo mak-
rela, bude velmi dobře chutnat víno červené. Ke 
světlým rybám, jako je pražma, kreveta, mořský 
vlk apod., je ovšem bílé víno optimální. Osobně 
dávám přednost suchým vínům. K pražmě bych 
doporučil suchý ryzlink a k chobotnici chardon-
nay z jižního Burgundska. 

„Citron dáváme v  Chorvatsku 
na staré ryby, aby nebylo po-
znat, že ztratily chuť,“ říká Marko 
Šuto a  dodává: „Na rybu použí-
vám jen malinko čerstvé petrželové natě, někdy trochu 
rozmarýnu, ale hlavně kvalitní olivový olej. Ten je nej-
důležitější.“ Ze všeho nejdůležitější je však koupit zdravou 
a  čerstvou rybu. Jak ji poznat? Prvním znamením je, že 
musí vonět a nesmí mít zakalené oči. Šupiny musí být pev-
né, a  když po nich přejedete nožem, nesmí odpadnout. 
Trochu složitější je to u rybích filet, ale i tam je třeba dávat 
pozor na to, aby maso bylo lesklé, pevné a drželo u sebe. 
Možností, kde koupit skutečně kvalitní a  čerstvé ryby, je 
u nás naštěstí už mnoho. Záleží jen na chuti a momentál-
ní nabídce. Abychom si pochutnali, nemusíme hned ku-
povat ty nejdražší. Třeba sardinky po mlynářsku (posypané 
jen zlehka hladkou moukou) jsou vynikající. Ani makrela 
na grilu nechutná špatně. Velkou výhodou ryb je, že je mů-
žeme upravovat prakticky jakýmkoliv způsobem. Smaže-
ním, grilováním, dušením. Některé ryby si však přímo říkají 

Tak dobrou chuť!

Milovník ryb 

a vaření Marko Šuto

Čerstvá ryba 

má jiskrné oči

Na přípravě chobotnice je 

nejdůležitější dlouhé vaření, 

pak může teprve na gril. 

Ale nejlépe chutná pečená.

Geniálně jednoduchá příprava 

grilované pražmy posypané česnekem 

a polité olivovým olejem 

-  Z Á B A V A  -
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GROSSGLOCKNER  
NEJSLAVNĚJŠÍ HORSKÁ  
SILNICE V EVROPĚ

V  Evropě jsou dvě místa, která musí 

každý milovník benzínu alespoň jed-

nou v  životě navštívit, jinak jako by 

ani neexistoval. Jedním z nich je italský prů-

smyk Stelvio a druhým je vysokohorská silni-

ce na nejvyšší horu Rakouska – Grossglockner 

(3798 m n. m.). 

lem o  rok dříve s  vozem Steyer 
100, který je nyní vystaven v nej-
výše položeném automobilovém 
muzeu na světě: na Franz Josefs 
Höhe. Vůz byl poháněn řadovým 
čtyřválcem o  objemu 1,4 litru 
a výkonu 32 kW a cestu přes hory 
zvládl za 5 hodin.
 
V Z H Ů R U K V Ě Č N É M U L E D U
Náš výlet na ledovec začíná u jezera Zell am See, kde jsme 
přespali. Jako malý bonus v rámci ceny jsme dostali vstu-
penku na lanovku nebo do historického muzea automo-
bilů v Kaprunu, což je vlastně taková obrovská garáž na-
pěchovaná historickými auty v suterénu luxusního hotelu. 
A  tak jsme se ráno malinko zdrželi. Když jsme projížděli 
mýtnou bránou, počasí nám přálo, a tak jsme hořeli nedo-
čkavostí, až konečně uvidíme velikány zblízka. Vstupenka 
na Grossglockner platí celý den, a tak je fakt dobré čas vy-
užít na 100 %, protože je stále na co se dívat. I když vlast-
ní jízdu asi nic nepřekoná. Silnice je postavená, a hlavně 
v případě potřeby opravovaná, ze speciálního asfaltu, který 
zvyšuje přilnavost pneumatik, což je dobrá zpráva hlavně 
pro motorkáře. Inu jsme v Rakousku, tady myslí na všech-
no. Protože v horách se mění počasí z hodiny na hodinu, je 
dobré připravit se na různé scénáře. Cesta vzhůru je půso-
bivá od prvního metru. Na začátku motorka radostně bu-
rácí i na 4. rychlostní stupeň, ale to se brzy mění. Zatáčky 
začínají být velmi rychle utaženější, a tak brzy řadíme za 
2, maximálně za 3. První delší zastávka s kávou je na Fus-
cher Torl ve výšce 2428 m n. m. Působivý památník zde 
připomíná stavitele panoramatické silnice a je oblíbeným 
místem fotografování. Po cestě obhlížíme historické sněž-
né frézy. Brzy však vyrážíme dál. Silnice najednou prudce 
padá klikatými serpentinami dolů k jezeru, aby se mohla 
vyšplhat na Hochtor, což je nejvyšší bod naší trasy – 2504 
m. Patří k nejvýznamnějším místům grossglocknerské sil-

nice, protože zde se 
nachází hranice 

mezi spolko-
vými země-

Pravděpodobně nejznámější alpská silnice propojuje dvě 
rakouské spolkové země – Salcbursko a Korutany. Je jed-
no, zda se na horského hada stoupajícího k oblakům vy-
dáte od Brucku v údolí Salzachtal nebo z obce Heiligen-
blut z korutanské strany. Z Čech je to nejblíž od jezera Zell 
am See, tedy ze severu. Čeká vás 48 kilometrů perfektního 
asfaltu vysokohorské silnice s  36 zatáčkami a  nejvyšším 
bodem ve výšce 2504 metrů. Jeden úchvatný výhled za 
druhým, ale to hlavní se odehrává na silnici. To je to pravé 
ořechové. Vlastní jízda, na kterou zcela jistě nikdy neza-
pomenete.

T R OC H A H I S TO R I E
Cesta přes Hochtor byla využívána již 2000 let před na-
ším letopočtem. Byla to stezka, po které se dopravovalo 
nejedno zajímavé zboží, jako například nože v době bron-
zové nebo šperky za doby Herkula. V 17. století patřila tato 
stezka mezi nejdůležitější alpské přechody, hned vedle 
Brenneru. V roce 1924 dostal inženýr Franz Wallack za úkol 
vyprojektovat tři metry širokou silnici s maximálním stou-
páním 12 %. Stavba silnice díky náročným podmínkám tr-
vala 5 let a na práci se podílelo tři tisíce dělníků. Otevřena 
byla v roce 1935, ale první jízdu uskutečnil Franz Wallack 
společně se salcburským hejtmanem Dr. Franzem Rehr-

P O Č A S Í  S E  M Ů Ž E 

Z M Ě N I T  D O  H O D I N Y mi Salcbursko a  Korutany. 
Když je dobré počasí, lze 
odtud pozorovat na 37 tří-
tisícových alpských vrcholů 
a  19 ledovců! Při troše štěstí 

můžete spatřit nejen strážce hor – orla skalního, ale i svi-
ště, kozorohy a  jinou divokou zvěř. Po výjezdu z  tunelu 
se krátce kocháme spektakulárními výhledy, vynecháme 
však výstavu z historie průsmyku, kde je údajně vystavena 
i bronzová socha Herkula z doby narození Krista, a jedeme 
dál. Do cíle naší cesty – na Vyhlídku císaře Františka Josefa 
ve výšce 2369 m. Nachází se pod vrcholem Grossglockne-
ru. Motorkářům tu vyčlenili speciální parkoviště. Z obrov-
ské betonové plošiny všichni pozorují majestátní ledovec 
a kozorohy, kteří skákají po skalách sem a tam. Počasí se 
však začíná měnit. Tak jdeme raději navštívit to slavné 
muzeum automobilů a motocyklů. Expozice je umístěna 
ve třech poschodích a věnuje pozornost nejen motoristic-
kým dobyvatelům hor, ale i milníkům automobilové his-
torie. Naleznete tu například britské či americké stopy, ale 
také české. Zvláštní místo má již zmíněný historický vůz 
Steyer 100. Vstup je zdarma. Pokud vám zbude čas, určitě 
stojí za to navštívit i další, neméně zajímavé multimediální 
show ukazující krásy místních hor. Mezitím se venku schy-
luje k bouřce. Vrchol Grossglockneru je zahalen do tem-
ného černého mraku. Bude pršet, to je jasné. Krátce mrk-
neme na jeden přírodopisný film a  nasedáme raději na 
motocykl a vyrážíme. Proudy deště nás dohoní už po dvou 
kilometrech. Všude je černo, a navíc fouká nepříjemný vítr. 
Bereme nepromoky a opatrně sjíždíme do salcburského 
údolí. Fakt to moc neklouže. A jak to na horách chodí – po 
chvíli se zase usmívá sluníčko a my zastavujeme, abychom 
se usušili. Ale byl to zážitek! Kdo jednou na Grossglockneru 
byl, bude se chtít jistojistě vrátit. Nejde všechno stihnout 
najednou. A to nemluvím o nádherných turistických tra-
sách pro pěší.

M A L Á R A DA N A Z ÁV Ě R
Před cestou na Grossglockner se raději podívejte na před-

pověď počasí a na webkameru. Za špatných povětrnost-
ních podmínek je zavřeno. Silnice se otevírá začátkem 
května, ale záleží na aktuálním počasí – stává se, že 
i v červnu tu mohou ležet sněhové závěje. Zavírá se na 

konci října. Průměrná sněhová nadílka zde dosahuje 
až 5 metrů, po celých 100 dní v roce fouká silný vítr 
a 250 dní za rok tu prší. Průměrná roční teplota v nej-

vyšších partiích silnice je -3 °C. Na mýtné bráně zapla-
títe 26 euro za motorku nebo 36 euro za auto. 
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•	 ti	pomůže	na	téměř	
	 60	prodejních	místech	v	čr,
•		 má	široký	sortiment	
	 pro	každou	stavbu,
•	 mluví	tvojí	řečí,
•		 má	40	let	zkušeností	
	 z	celé	evropy.
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