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Ocenění rOku 2011
uděloval časopis Obklady, dlažba & sanita už po čtvrté
Poslední letošní krásný den babího léta, příjemné prostředí pražské Kampy, krásný výhled na 
Karlův most z restaurace Hergetova cihelna – takový byl rámec letošního předávání Ocenění roku, 
které časopis Obklady, dlažba & sanita uděloval už po čtvrté.

Krátce před polednem 6. října se tu sešli všichni, kteří uspěli 
v Ocenění roku pořádaném třemi profi tituly vydavatelství Atemi 
– časopisy Domo, Spektra a Obklady, dlažba & sanita. Uvítala je 
moderátorka Šárka Volmanová, která tímto příjemným setkáním 
provázela, a postupně zvala jednotlivé oceněné v kategoriích reali-

zace, realizační firma, prodejní centrum a produkt, aby si přišli pro 
ocenění, které pak převzali z rukou šéfredaktorky Jany Komárkové 
a obchodní manažerky Markéty Kopecké. A kdo je získal, top se 
dozvíte na následujících stránkách.

Foto: V. Brada
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realizace roku 2011
Henkel Čr, spol. s r.o.
a realizační firma Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o.

nová budova fakulty architektury ČVuT – dlažby v interiéru a exteriéru
Novou budovu otevřelo letos v únoru České vysoké učení tech-
nické v Praze. Podobu jí dal ateliér „první dámy české architek-
tury“ Aleny Šrámkové a sídlo tu našla Fakulta architektury. Více 
než 4500 m² plochy, především vstupní nádvoří, schody a první 
nadzemní podlaží, pokrývá kamenná dlažba Ströher, na jejíž 
pokládce pracovalo Sdružení plzeňských obkladačů. Aby byla 
zajištěna skutečně kvalitní pokládka v prostoru, který je mi-
mořádně frekventovaný, vybralo SPO stavební chemii Ceresit. 
Podklad se nejprve ošetřil produktem CT 17, který je určen pro 
penetrační nátěry podkladů v interiéru i exteriéru před lepením 
obkladů a dlažeb. Pro lepení byla použita tenkovrstvá lepicí 
malta pro obklady a dlažbu na kritických podkladech Ceresit 
CM 16, která se doporučuje pro obklady a dlažbu z keramiky 
a kamene na stabilních i kritických podkladech, a je vhodná do 
interiéru i exteriéru. Pro spárování byla zvolena hmota Ceresit 
CE 43 Grand´Elit – flexibilní spárovací hmota se zvýšenou che-
mickou a mechanickou odolností, která nejlépe vyhověla poža-
davkům na vysokou zátěž komunikačního prostoru, částečně 
venkovního.  Foto: Metrostav a.s., Josef Husák

Prodejní centrum roku 2011
Fabián – Dobříš

Prodejní a předváděcí centrum obkladů, dlažeb, vybavení koupelen, sanitární keramiky 
a souvisejícího příslušenství a fasádní centrum Davida Fabiána v Dobříši má plochu 
na 1600 m² a najdete tu například kromě příjemné a přátelské atmosféry také pět 
desítek kompletních vzorových koupelen a na panelech desítky vzorových obkladů 
a dlažeb. Nainstalován je velký výběr vodovodních baterií, sprchových koutů a van, 
koupelnového nábytku a příslušenství (např. koupelnové radiátory), sanitární keramiky 
(WC, bidety, umyvadla) včetně příslušenství (splachovače, sifony, náhradní díly atd.). 
V nabídce je také široký výběr spárovacích hmot, lepidel, hydroizolačních hmot, lišt, 
profilů i nářadí pro obladače.
Prodejní centrum Fabián – Dobříš získalo statut certifikovaného Laufen bathrooms 
centra a je autorizovaným prodejcem firem Lasselsberger, a.s. – RAKO, ABK Group, Stro-

her, Aparici, Apavisa, Mar-
ca Corona, Marazzi, Cae-
sar, Vidrepur, Aperonda, 
Navarti, TAT aceramiche, 
Teraso Horažďovice s.r.o. 
a certifikovaným prodej-
cem stavební chemie Ce-
resit. Většina vystaveného 
zboží (více než 2000) je 
skladem.

www.xxxxxxxxxxx

ROKU 2011
REALIZACE

Ocenění převzal
Petr Václavík.

ROKU 2011
PRODEJNÍ CENTRUM

Ocenění převzal 
David Fabián.
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realizační firma roku 2011
Marty&Marty – Martin Slavíček

Hlavní činností firmy, registrované 
roku 1990, jsou kompletní rekon-
strukce bytů či rodinných domů 
tzv. na klíč. Základní filozofií je 
zbavení zákazníka starostí se 
skloubením jednotlivých řemesel. 
Po celou dobu realizace komuni-
kuje investor pouze s jedním od-
povědným pracovníkem. Záruka 
je poskytována na dílo jako celek, 
čímž odpadají problémy s vyhýbá-
ním se odpovědnosti jednotlivých 
řemesel a dodavatelů.
Martin Slavíček o své firmě říká: 
„Dlužno říci, že jsem živnostník 
s živností Provádění staveb. Na 
celkové rekonstrukce bytů jsem 
se zaměřil záhy po obdržení registrace začátkem 90. let. Zpočátku jsem práce prováděl víceméně sám, s nárazovou pomocí externích 
spolupracovníků. Se zvyšujícími se nároky na termíny realizací i na zákaznický servis jsem se o manuální práci začal stále častěji dělit 
a věnoval se především komunikaci s investory a přípravě a kontrole stavby. Jediné řemeslo, kterému jsem se stále věnoval, byla 
obkladačina. Láska k ní mě přivedla až do tehdy vznikajícího Cechu obkladačů ČR, na tři roky pak i do funkce pražského cechmistra 
a také tajemníka cechu. V současné době ve firmě sdružuji deset až patnáct vlastních či externích pracovníků, zhruba dva od každého 
řemesla, a věnuji se manažerské a stavitelské činnosti.“ www.adaptace.cz

ROKU 2011
REALIZAČNÍ FIRMA

Produkt roku 2011
uzin, s.r.o.
codex epo-Tix 

codex Epo-Tix je epoxidová hmota 
pro lepení a spárování keramic-
kých a dřevěných krytin. Používá 
se pro pórovinu, kameninu, jem-
nou kameninu, skleněné tvárni-
ce, skleněnou mozaiku – na plo-
várnách a v lázních, na místech 
a v prostorách trvale zatížených 
vodou, v průmyslově užitných pro-
storách (např. mlékárny a výrobny 
vín), v laboratořích a čističkách od-
padních vod, pro lepení a spárová-
ní dřevěné mozaiky i pro přírodní 
kameny necitlivé vůči zabarvení. 
Vedle tradičních barev bílé a ce-
mentově šedé jsou v paletě odstí-
nů k dispozici i barvy stříbřitě šedá, 
tmavě šedá a antracit.

www.codex.cz

ROKU 2011
PRODUKTY A TECHNOLOGIE

Ocenění převzal
Martin Slavíček,
majitel firmy.

Ocenění převzal
Martin Milata,

obchodní zástupce 
značky codex.
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Produkt roku 2011
Alcaplast, s.r.o.
SLIMBOX – kryt + A1101/1200 Sádromodul Slim

Při rekonstrukcích, ale i při výstavbě nových 
toalet a koupelen, se občas řeší situace, kdy 
není možné zabudovat standardní předstěnový 
instalační systém, ať už přímo do stěny (ALCA-
MODUL, RENOVMODUL) nebo do sádrokartonu 
(SÁDROMODUL). Pro takové situace vyvinula 
společnost Alcaplast SLIMBOX = SÁDROMODUL 
SLIM v kombinaci s KRYTEM. U tohoto řeše-
ní je nutná pouze minimální stavební příprava 
s možností využití již existujícího připojení na 
odpad. Díky tomu zůstávají zachovány výhody 
závěsného WC (snadný úklid, pevnost a stabilita) 
a předstěnových instalačních systémů (prostor 
navíc, tiché napouštění, minimální údržba). Kryt 
SLIMBOX v koupelně vytvoří originální archi-
tektonický prvek. Je vyroben z jednoho kusu 
umělého mramoru, a to ve čtyřech barevných 
variantách. Materiál zaručuje vysokou pevnost 
a tuhost, skvělý uživatelský komfort spolu s vý-
bornými technickými vlastnostmi. 

www.alcaplast.cz

Produkt roku 2011
Saint-Gobain Weber Terranova a.s.
LOW DuST – nízkoprašná úprava lepidel na obklady a dlažby

Společnost Saint-Gobain Weber Terranova připravila 
pro letošní stavební sezonu novinku – kompletní řadu 
lepidel na obklady a dlažby v nízkoprašné úpravě LOW 
DUST. Skupina těchto inovovaných výrobků splňuje veš-
keré kvalitativní požadavky na moderní lepicí tmely na 
cementové bázi pro lepení obkladů a dlažeb. Význam-
nou výhodou produktů není pouze nízkoprašnost (a tím 
i snížení nepříznivých vlivů stavební výroby na životní 
prostředí), ale i zpracovatelnost lepicích tmelů, a to jak 
při nanášení tmelu na podkladní vrstvy konstrukcí, tak 
i při kladení dlaždic a keramického střepu. Podařilo se 
vyvinout ucelenou řadu produktů od nejnižších tříd až 
po třídy určené pro náročné obkládání a problematické 
podklady.
Již při tematických školeních, která společnost organizo-
vala na začátku této stavební sezony, vzbudila skupina 
výrobků velký zájem. Spokojeni jsou nejen řemeslníci, 

ale také kalkulanti stavebních prací, protože i přes výrazné vylepšení zpracovatelských vlastností lepicích tmelů se nebude jejich 
cena lišit od klasických „prašných“ výrobků. 

www.weber-terranova.cz
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ROKU 2011
PRODUKTY A TECHNOLOGIE

Ocenění převzala 
Mirka Hrůzová.

Ocenění převzali
Pavlína Sobotíková
a Miroslav Trnka. 


