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 Leader  v  inovacích 
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     NÁKUP AREÁLU V NOVÉM BYDŽOVĚ 

- TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 

- BUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ A VÝSTAVBA SHOWPARKU 
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BETON  BROŽ MÁ TISÍCE TVÁŘÍ 
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UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE 

NOVÉ FORMÁTY A BAREVNÉ MIXY 
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NOVÁ ŘADA – BETONOVÉ OBKLADY 
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SESTAVY MĚSTSKÉHO  I ZAHRADNÍHO MOBILIÁŘE 
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ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, S.R.O.  

 



Představení společnosti 

- Vznik v roce 2008; 100% dceřiná společnost ČEZ, a.s. 

- Začátek 2014  60 zaměstnanců, 2015  více než 500 (1.1.2015) 

- Zakládající člen ASVEP 

- Předmět činnosti: 
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 Provozování tzv. zadního palivového cyklu tepelných elektráren 

(údržba, provozování, rekultivace, atd.) 

 Prodej energetických produktů externím zákazníkům 

 Zajištění projektové činnosti (in Projekt Louny Engineering), certifikace 

stavebních výrobků pro Skupinu ČEZ, registrace podle REACH, atd. 

 Popílek – certifikované produkty 

- Popílek do betonu, podle EN 450; Popílek do betonu – filer, podle EN 12620  

- Popílek do cementu EN 197-1; Popílek do pórobetonu; Popílkové stabilizáty (stavba komunikací, …) 

 

 



Projekty TIP MPO – zvýšení využitelnosti popílků 

ve stavebnictví 

 Využití fluidních popílků (2013 – 2015) Projekt FR-TI4/582  

- Možnosti průmyslového využití fluidních popílků z nízkoteplotního 

spalování pro výrobu stavebních hmot, nositel CEMEX Czech 

Republic, s. r. o. 

- Spolupráce s, ČEZ EP a VUT Brno – FaSt, tým – ved. prof. Hela 

- Cíl: detailní charakterizace fluidních popílků ČR, vývoj lehkých 

kameniv z flu. popílku a výroba stavebních hmot z lehkých kameniv 
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 Popílek do cementu (2011 – 2013) Projekt FR-TI3/757  

- Zvýšení potenciálu elektrárenských popílků jako alternativního pojiva 

pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů 

- Od 2014 návaznost na trend implementace do výrobních procesů 

 



Vlastní vývoj  

 Integrace fluidních popílků do 

výrobních procesů stavebních hmot 

- Výrobní zkoušky necementových 

kompozitů 

- Testování výrobků v reálných 

podmínkách 

- Vývoj nových pojivových systémů  
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VÝROBKY 
alternativní pojivo pro výrobu ekologicky šetrných  

necementových kompozitů (spolupráce VŠCHT Praha, ČVUT Praha) 
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Prefa výroba  
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VÝROBKY 
alternativní pojivo pro výrobu ekologicky šetrných  

cementových kompozitů (spolupráce VUT Brno, ČVUT Praha) 
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Testovací sestava 

plotových dílců v 

prostorách obslužné 

komunikace složiště ČEZ 
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Závěr 

- Mechanicky aktivované popílky výrazně zlepšují vlastnosti zatvrdlých 

betonů (dlouhodobý rovnoměrný nárůst pevnosti v tlaku) 

- Přídavkem popílku lze optimalizovat křivky zrnitosti – dosažení maximální 

hutnosti betonu 

- Náhradou popílku za slínek v cementu lze velmi dobře řídit vývoj tepla v 

betonu 

- Vyvinut a optimalizován model vývoje hydratačního tepla ve spolupráci s 

ČVUT v Praze 

- Podpora investičních projektů pro distribuci popílků a jejich úpravnictví 

- Integrace fluidních popílků do výrobních procesů stavebních hmot 

- Výrobní zkoušky necementových kompozitů 

- Vývoj nových pojivových systémů 
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O SPOLEČNOSTI 

 

- 16 let na trhu 

 

- dosažení pozice TOP 5 v krátkém čase 

 

- 4 výrobní závody, 2 obchodní střediska 

 

- 100% účast českého kapitálu. 
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POUŽÍVÁME MODERNÍ TECHNOLOGIE 

ORIENTUJEME SE NA ZÁKAZNÍKA 
 

  „Uspokojit Vaše přání a požadavky, nabídnout Vám  

   široký sortiment kvalitních betonových výrobků a  

   špičkový zákaznický servis“. 
 

                  JSME INOVATIVNÍ 
 

     „Inovace jsou základem našeho úspěchu a  

      hnacím motorem pro dynamický růst společnosti“. 



UDÁVÁME TREND V OŠETŘOVÁNÍ POVRCHU  

BETONOVÝCH DLAŽEB 
 

 

AQUASTOP PROTECT – vnitřní impregnace a ochrana před vodou a  

                                           jemným prachem. 

 

EKOAKTIV – v součinnosti se sluncem pomáhá čistit nejen dlažbu,  

                       ale i její okolí. 

 

DITON EXLUSUVE PROTECT – revoluční NOVINKA v technologii  

                        zušlechťování. Betonový povrh je nenasákavý a uzavřen,  

                        tedy bez náchylnosti ke znečištění a velmi dobře se udržuje.  

    

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2014 

umístění  v užší  nominaci kategorie do 200 zaměstnanců 



ORIENTACE NA KVALITU 

 
 

- vlastní zkušební laboratoř 

 

- snižování energetické a surovinové  

  náročnosti výroby s ohledem na  

  dopad životní prostředí  

 
 

-  jsme držitelé užitných a  

   průmyslových vzorů. 
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PRVNÍ V OBORU V ČR – VYTVÁŘÍME BIM KNIHOVNY, 

PODPORUJEME ARCHITEKTY A PROJEKTANTY 
 

 

 

BIM KNIHOVNY – uživatelům umožníme vytvářet 3D projekty v  krátkém 

                               čase s důrazem na přesnost konstrukcí a stálou 

                               aktualizací dat. Knihovny obsahují - dlažby, obrubníky, 

                               výrobky z linie dřeva, plotové, prvky, prvky ze zdicího 

                               programu, palisády, svahové tvárnice.  
 

BIMOBJECT – online web celosvětově dostupný a přímo propojený  

                            s projekčním programem architektů a projektantů. 
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PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP 
 

- reference CZ, SK, AT, DE, 

 

- školení obchodních partnerů. 

 

 FILANTROPIE 
 

- dárcovství pro charity, stacionáře,  

- domovy důchodců, dětské domovy,  

- základní školy, 

 

- volnočasové aktivity, 

 

- sportovní a kulturní aktivity. 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2014 

umístění  v užší  nominaci kategorie do 200 zaměstnanců 



Kámen a písek, spol. s.r.o. 
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 Česko-rakouská firma se sídlem  

     v Českém Krumlově 

 Působiště v jihočeském kraji 

 9 kamenolomů, 128 zaměstnanců 

 

 Celková těžba 2,1 mil. tun ročně,  

     obrat 375 mil. Kč 

 

 Hlavní činnost – těžba kamene, 

    výroba drceného kameniva a jeho        

… prodej, důraz na inovace a ochranu   

    životního prostředí 
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Ochrana životního prostředí a inovace ve 

výrobních technologiích:  

 
 Celková rekonstrukce kamenolomu Rejta 

 Investiční náklad 29 mil. CZK 

 Vybudování kompletního odprášení kamenolomu 

 Drcení s nižšími otáčkami pomocí moderních 

drtičů a interpartikulární drcení 

 Celkové snížení emisí prachu při výrobě 

kameniva o 20 % 

 

 Inovace 
 Nasazení drtičů nového typu, oddělení stupňů 

drcení, míchání širokých frakcí kameniva – přesná 

křivka zrnitosti 

 Zvýšení kvality kameniva na evropské standardy 

 

 

 



Odsávání kamenolomu Rejta 
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Kamenolom Rejta po rekonstrukci 
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Kuželový drtič Nordberg HP200 
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Výrobní závod  Praha - Kbely 

Výrobní závod Počerady 
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SONO Centrum, Brno 
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Florentinum, Praha 

OC Galerie, Teplice 
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ArtGen Office Gallery, Praha 
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 český výrobce technického kamene s více než 20 
letou tradicí 

 úspěšně exportuje do více než 75 zemí na 5 
světových kontinentech 

 unikátní, vysoce kvalitní materiál kombinující 
přírodní materiály s nejnovějšími 
technologiemi míchání a lisování 

 využití pro interiéry, exteriéry, obytné domy i 
komerční prostory 

 kuchyňské a koupelnové desky, dlažby, schody, 
obklady, bary, fasády aj. 
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Reference - Lusail Iconic Stadium (Quatar) 
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Reference - Heathrow Airport (United Kingdom) 
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Reference - Kempinski Hotel (Czech Republic) 
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Úspěchy Technistone 

 držitel ocenění 
International Award for 
Excellence and Business 
Prestige za kvalitu ve 
zlaté kategorii 

 hrdý partner a 
spolutvůrce projektu 
Inspireli – první 
celosvětové sociální sítě 
pro inspiraci v 
architektuře a designu 
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Krása, která vydrží 

příroda 
elegance rozmanitost 

kvalita 

jedinečnost luxus kámen výzkum 

temperament 

respekt hodnota odolnost 
materiál kuchyně 

koupelna 

technologie 

umění 
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 Mladeč 132, 783 21 Chudobín, Česká Republika 

 Tel.: +420 585 347 142 

 Fax: +420 585 347 145 

 vapenka@vitoul.cz 
 



 Firma založena Josefem Vitoulem v r. 1913 

 Ve vedení pokračuje jeho syn Ladislav Vitoul rokem 1936 

 1948 – vápenka znárodněna, rodina se musela vystěhovat 

 1991 Zákon o restituci umožnil vrátit továrnu původnímu majiteli 

 Od 1992 – dodnes již 23 let řídí společnost vnuk zakladatele Ing. Ladislav Vitoul 

 V roce 2015 jsme oslavili 102 let existence firmy 

 Společnost získává certifikáty ISO 9001, ISO 14001, KEZ, 

v letech 2012, 2013 a 2014 Zlatého Permona za dodržování bezpečnosti práce a 

kvality výrobků udělený Ministerstvem průmyslu a ČBÚ Praha, Řád Jiřího 

Agrikoly za zásluhy o české hornictví, hodnocení „Top Rating 2015“ a další 

úspěchy získané poctivou prací, stabilitou a důvěryhodností 

 

Reklamní plakát – rok 1920 Hlavičkový papír – rok 1930 Současnost – rok 2015 
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Na odsiřování 

tepláren  

a tepelných 

elektráren 

Pro stavby silnic na 

výrobu litých 

asfaltů a živičných 

vozovek 

V gumárenském a 

plastikářském 

průmyslu jako 

plnivo do směsí 

V zemědělství k 

výrobě krmných 

směsí a na hnojení 

Pro omítkové a 

maltové směsi ve 

stavebnictví 

Jako plnivo do 

betonových směsí 

Přírodní vápenec tříděný, velmi jemně mletý, dodávaný ve 13ti třídách podle ČSN 

721217  
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Foto: Jitka Zatloukalová 
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Udělení Zlatého Permona 

za rok 2012 (19. března 

2013) 

Udělení Zlatého Permona 

za rok 2013 (15. května 

2014) 

Udělení Zlatého Permona za 

rok 2014  

(18. května 2015) 

Slavnostní žehnání praporu firmy (4. prosince 2014) Na návštěvě u 

prezidenta  

republiky (18. 

června 2014) 

Foto: Jitka Zatloukalová, Stanislav 

Novotný 

Zlatý Permon 

(18. května 2015) 

 

Řád Jiřího Agrikoly 

za Zásluhy o české 

hornictví 

Zaměstnanci firmy při udělení 

ocenění 

(18. května 2015) 
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3 výrobní závody  

více než 200.000 t SOMS 

více než 4.000.000 m2 ETICS 

cca 240 zaměstnanců 

obrat téměř 1,3 mld. Kč 

export do Polska, více než 100 mil. Kč 

70.000 t SOMS (3.000 kamionů) 

Baumit v České republice 
NEJLEPŠÍ 

VÝROBCE 

STAVEBNIN 

ROKU 2014 
užší  

nominace  

kategorie nad 

200 

zaměstnanců 
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kategorie nad 
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zaměstnanců 

     Naše inovace 

„Nápady s budoucností“ 

1999 – Baumit open 

2005 – Baumit StarTrack 

2006 – Baumit Nanopor 

2011 – Baumit Life 

2012 – Baumit CreativTop 

2014 – Baumit Nanopor Photokat 



NEJLEPŠÍ 

VÝROBCE 

STAVEBNIN 

ROKU 2014 
užší  

nominace  

kategorie nad 

200 

zaměstnanců 

zateplovací systémy 

stavební hmoty pro fasády 

omítky a omítkové stěrky 

potěry a samonivelizační stěrky 

systémy pro lepení obkladů a dlažeb 

malty, betony a další výrobky pro hrubou stavbu 

speciální výrobky (torkrety, sanace)      

  Naše mise 

 



NEJLEPŠÍ 

VÝROBCE 

STAVEBNIN 

ROKU 2014 
užší  

nominace  

kategorie nad 

200 

zaměstnanců 

hezké, zdravé, a energeticky úsporné bydlení 

 

rychlejší a lehčí práce na stavbě při zachování 

vysoké kvality 

 

optimální vyvážený vztah mezi ekonomickými, 

ekologickými a společenskými požadavky 

 

  Naše  vize 



NEJLEPŠÍ 

VÝROBCE 

STAVEBNIN 

ROKU 2014 
užší  

nominace  

kategorie nad 

200 

zaměstnanců 

DŮVĚRA 

RESPEKT 

PROFESIONALITA 

JEDNÁNÍ 

ČISTOTA 

POŘÁDEK 

JISTOTA A BEZPEČNOST 

 

  Naše  hodnoty 



NEJLEPŠÍ 

VÝROBCE 

STAVEBNIN 

ROKU 2014 
užší  

nominace  

kategorie nad 

200 

zaměstnanců 

poskytovat špičkové služby v oblasti stavebnictví 

 

nabízet vysoký standard kvality našim 

zákazníkům 

 

vytvářet dlouhodobé a pevné vztahy v našich 

obchodních vztazích férovým a vyváženým 

chováním 

 

  Naše  ideály 
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CS-BETON patří mezi jedny z největší 

výrobců betonových prvků 

 22 let působící na trhu betonových 

výrobků 

VÝROBNÍ PORTFOLIO: 

Vibrolisovaná výroba 

 Prvky pro malou a zahradní 

architekturu 

 Dlažba, vegetační tvárnice, 

obrubníky 

 Plotové systémy a opěrné zdi 

Vibrolitá výroba 

 Silniční infrastruktura a odvodňovací 

systémy 

 Odvodňovací systémy, silniční 

záchytné systémy a další prvky 

liniových staveb 

 Systém silničních panelových 

autobusových zastávek 
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NOVINKY 2014/2015 

 Nový systém pro bezbariérové autobusové 
zastávky 

 Vylepšená technologie výroby betonových 
dlažeb - Clean Protect Plus chránící 
dlažbu proti znečištění 

 Modernizace stávajících výrobních souborů 

 Laserový kontrolní systém 

 Kalibrování výrobků broušením 
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 Priority při produkci 
betonových prvků 

 Kvalita a dlouhá životnost 
výrobků pro 
spotřebitelský i 
průmyslový trh 

 Přizpůsobovat, vylepšovat 
a modernizovat výrobky 
dle potřeb zákazníka 

 Poskytování služeb k 
dosažení maximálního 
užitku při spotřebě 

 Výrobní technologie 

 Testování a vylepšování 
výrobních technologií a 
postupů 

 Držet krok se světovými 
trendy v oblasti 
zpracování betonu 

 Snižování ekologického 
dopadu výroby 
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 společnost KÁMEN Zbraslav, a. s. působí na českém stavebním trhu již více než 

20 let 

 hlavním předmětem činnosti je těžba nerostných surovin povrchovým 

způsobem, výroba, doprava a ukládání čerstvého betonu 

 společnost provozuje osm lomů, tři štěrkopískovny a osm stacionárních 

betonáren  

 celkový objem prodeje kameniva v roce 2014 byl téměř 5 mil. tun  

 celkový objem prodeje betonu byl v roce 2014 dosáhl necelých 140 000 m3 

  276 zaměstnanců, obrat za rok 2014 838 mil. Kč 

 

Naše materiály směřují do různých oblastí ve stavebnictví jako například: 
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• pilotové založení Epoque Pankrác 
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• výstavba polyfunkčního domu ATRIUM 
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• ukládání betonu pod vodou, vodní dílo 

 Vrané nad Vltavou 
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• dodávka betonu pro výrobu monolitických svodidel 
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• revitalizace Kocáby 
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• rekonstrukce mostu v Libeři 
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 V roce 2014 jsme zákazníkům dodali více 

než 28 mil. m² obkladů. 

 

 V současnosti ve společnosti pracuje  

téměř 1500 lidí  v pěti výrobních 

závodech. 

 

 Výrobní závody: Chlumčany, Lubná u 

Rakovníka, Horní Bříza, Podbořany, 

Borovany. 

 

 Sídlo společnosti je v Plzni.  

 

 

 
 

LASSELSBERGER, s.r.o. (Česká republika)  
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LASSELSBERGER, s.r.o. – závod RAKO 3 

 Závod RAKO 3  v Rakovníku - 

nejmodernější výrobní závod skupiny 

LASSELSBERGER na výrobu obkládaček 

s kapacitou výroby 10, 5 mil. m². 

 

 V současné době na závodě probíhá 

významná investiční akce (300 mil. Kč ) s 

cílem zvýšení produktivity a modernizace 

výrobních technologií. Výrobní kapacita 

má dosáhnout až 15mil.m2. 

 

 

 Výroba ekologicky šetrných výrobků je 

součástí firemní strategie. 
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RAKO HOME   

 

 KOUPELNY – Nadčasovost, styl, luxus. 

 PODLAHY a KUCHYNĚ – Funkčnost, 

kvalita, design. 

 

RAKO OBJECT 

 

 Komplexní řešení pro architekty, 

projektanty. 

 

RAKO SYSTEM 

 Kompletní  nabídka produktů stavební 

chemie.  

 

 

 

 

 

 

       

  

PORTFOLIO ZNAČEK 
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 - držitel ocenění CZECH STABILITY AWARD 



Základní údaje o firmě 
 Člen firemní skupiny P-D Group 

 Největší výrobce žárovzdorných materiálů v ČR – za rok 2014 
rekordní výroba – 86 000 tun tvarovek 

 Historie od r. 1852 – základ dnešního know-how 

 Export do 45 zemí všech světadílů (80 % z obratu) – v 
současnosti realizace historicky největšího kontraktu za 530 mil. 
Kč pro Nippon Steel Japonsko 

 Od roku 2011 každoroční nárůst tržeb o 8 % - letos předpoklad 
1,25 mld. Kč 

 Vlastní surovinová základna, vlastní výroba forem a vlastní 
výzkumně-vývojová základna 

 V posledních 5 letech realizované investice ve výši 470 mil. Kč 

 Významný zaměstnavatel v regionu – 750 zaměstnanců, 
rozvinutý sociální program 
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Březina 

Březinka Velké Opatovice 

Svitavy 
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Tradiční žárovýrobky 

Předmontáž Klaussova reaktoru 

Svitavský dinas 

Vysocehlinitanový šamot 
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Pece na výpal dinasu – Dinaska Svitavy 

Stavba anodových pecí 

Sklářská vana Moderní tunelové pece Nová šamotka – Velké Opatovice 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2014 
užší  nominace  kategorie nad 200 zaměstnanců 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2014 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2014 
užší  nominace  kategorie nad 200 zaměstnanců 

Prefa Brno a.s. - založena 5.5.1992 

 

Výrobní závody 
 závod Kuřim – konstrukční systémy, stropy Spiroll, nádrže, montáž konstrukcí 

 závod Strážnice – výrobky pro kanalizace, transportbeton 

 závod Oslavany – dlažba, obrubníky, tvarovky, překlady 

 závod Hodonín – konstrukční systémy, prostorové prefabrikáty, nádrže 

 závod Veselí nad Moravou – výroba strojů a ocelových konstrukcí 

 
Dceřiné společnosti a společný podnik 

 PREFA KOMPOZITY a.s. – výroba  kompozitních výrobků a montáž konstrukcí 

 PREFA TRADE a.s. – prodej stavebnin 

 PRESTA-mix spol. s r.o. (společný podnik) – výroba a prodej transportbetonu 

 Prefa Brno SK a.s. - organizačná zložka 
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Nádrže a prostorová prefabrikace 
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Výrobky pro kanalizace 
Nejširší sortiment kanalizačních trub a šachet pro kanalizace DN 300 – 2200 mm 
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Výrobky a konstrukce pro pozemní stavby 
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Dlážděné plochy a venkovní architektura 
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Program - Porotherm Dům Wienerberger  

 
 Poslaní programu: 

 

 Výstavba cihlových rodinných domů skutečnými 

profesionály 

 s garancí kontroly kvality a jistoty realizace na celém území 

ČR 
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Užitek pro zákazníka - stavebníka domu  

 

  Garance profesionála: kvalifikované stavební firmy           

                    TOP průmysloví partneři 

          TZUS a CSI  

 

 Garance vysoké jakosti stavby: certifikát kvality  

 

 Garanční listina na 250 000,-Kč 
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Kritéria jakosti stavby 

9/23/2

015 

Title of presentation 

Garance jakosti stavby   
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Stavební firmy –  mapa ČR 
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Katalog 

PDW 

Kampaně roku 2014/2015 
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 

 STAVEBNIN ROKU 2014 
 

cena Poroty 
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Vápenka Vitoul 



 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 

STAVEBNIN ROKU 2014 
 

cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 
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Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 
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Vítězové soutěže  
převezmou  ceny  v Senátu 8.10.2015 



Slavnostní vyhlášení výsledků 8.ročníku soutěže  
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ROKU 2014  
 

Blahopřejeme všem zúčastněným  

a přejeme mnoho dalších úspěchů 

 

 10. 9. 2015 


