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umístění v užší nominaci kategorie do 250 zaměstnanců 

Rok 2016 pro Baumit ve světě: 

 Obrat 940 mil. EURO 

 2 800 zaměstnanců 

 Ve 28 zemích Evropy 

 

Jako rodinný podnik si uvědomujeme naši společenskou zodpovědnost.  

Rok 2016 pro Baumit v ČR: 

 Obrat přes 1,2 mld. Kč 

 235 zaměstnanců 

 3 výrobní závody 

 Objem výroby za 2016 

 260 tisíc tun suchých omítkových směsí 

 9 tisíc tun mokrých výrobků 
(fasádní omítky a barvy) 
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Naší vizí je, aby všichni lidé měli KRÁSNÉ, zdravé a energeticky úsporné bydlení. 

Baumit Nanopor 

 Samočisticí efekt pomocí fotokatalýzy 

 Dlouhodobě krásná fasáda 

 Odolná plísním a nečistotám 
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Zdravé bydlení 

 Vysoký komfort bydlení 

 Zdravé vnitřní mikroklima 

 Regulace vlhkosti v interiéru 
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Naší vizí je, aby všichni lidé měli krásné, ZDRAVÉ a energeticky úsporné bydlení. 
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Baumit StarSystem Resolution 

 Jedinečné tepelněizolační vlastnosti 

 Menší tloušťka, více životního prostoru 

 Vhodný pro pasivní a nízkoenergetické domy 
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Naší vizí je, aby všichni lidé měli krásné, zdravé a ENERGETICKY ÚSPORNÉ bydlení. 
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Baumit Tools 

 Systémová řešení pro BIM 

 Tepelnětechnické výpočty 

 Posouzení kotvení ETICS v BIM 
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Díky nám je práce při přípravě a realizaci stavby RYCHLEJŠÍ A LEHČÍ při zachování 

vysoké kvality. 
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                O SPOLEČNOSTI DITON s.r.o. 
  

- založeno 1999, 18 let na trhu 
       Rok 1999  

- výrobní portfolio 12 výrobků  

- výrobní kapacita 400 m2 / den 

     Rok 2016  = leader trhu  

- výrobní portfolio 3 200 výrobků  

- výrobní kapacita více než 40 000 m2 / den 

 

 - 100% účast českého kapitálu 
 

 - dlouhodobě nejvýznamnější v oboru  
      Rok 2015 akvizice s BYMA spol. s r.o. = nové výrobní portfolio  

      Rok 2016 akvizice s Beton Brož s.r.o. = leader trhu  

      CÍL akvizice: navýšení výrobních kapacit, narovnání trhu, konkurenční boj. 

 

 - 4 výrobní závody, 1 obchodní středisko 
       VZ Čeperka (Pardubice), VZ Paskov (Ostrava), VZ Bratčice (Brno), VZ Střítež (Jihlava), 

       Sklad Praha. 
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AKVIZICE  

 -  30.9. 2016 nákup 100% podílu společnosti Beton Brož s.r.o. 

    vznikla BETONÁŘSKÁ JEDNIČKA NA TRHU      

                Skupina DITON – Beton Brož                    

                = 1,2 mld.Kč / rok 

Výhody: 

 - výběr výrobních závodů 

 -  dostatek výrobních kapacit = uspokojení poptávek 

 - úspora v nákladech (sjednocení oddělení obchod, marketing) 

 - společný nákup komodit (písek, cement). 
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SKUPINA DITON – BETON BROŽ  

 

- 6 výrobních závodů 

 

 

- 24 výrobních linek 

 

 

- 7 prodejních středisek 

 

 

- výrobní kapacita více než 1,5 mld.Kč 
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ORIENTUJEME SE NA ZÁKAZNÍKA 
 

CÍL:   „Uspokojit přání a požadavky zákazníků,      

nabídnout široký sortiment kvalitních betonových výrobků a  

špičkový zákaznický servis“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vyrábíme a dodáváme široký sortiment betonových výrobků včetně potřebných doplňků,  

a to jak pro koncové spotřebitele, velké realizační společnosti, střední i malé kladečské firmy, 

tak i pro rozsáhlé developerské projekty.  

 

V tomto jsou pro nás velmi významnými  

partnery obchodní společnosti,  

prostřednictvím nichž můžeme cílové  

skupiny našich zákazníků oslovit. 
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ORIENTUJEME SE NA KVALITU 
 

 

- vlastní zkušební laboratoř 

 

- snižování energetické a surovinové náročnosti výroby  

  s ohledem na dopad životního prostředí 

 

- držitel užitných a průmyslových vzorů 
 
 

Výrobky jsou vyráběny pod vysokým stupněm kontroly kvality a pod přísným dohledem 

našich odborníků. Každý vstupní materiál je pečlivě hlídán a je hodnocena jeho kvalita ve 

všech fázích výrobního procesu. Následná expedice výrobků na sklad a další pohyb 

spojený s jejich prodejem také podléhá přísným pravidlům. Díky výborně propracovanému 

systému kontroly kvality dokážeme bezpodmínečně plnit stanovené normy. 
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  ČESKÁ KVALITA „OSVĚDČENO PRO STAVBU“ 
 

 

 

 

 

- první v oboru s tímto prestižním označením 
 

- použití pro: betonové dlažební bloky, betonové dlažební desky, 

                     betonové obrubníky, betonové tvárnice 
 

- program je podporovaný vládou České republiky 
 

- program je součástí Národní politiky kvality. 
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JSME INOVATIVNÍ 
 

     „Inovace jsou základem našeho úspěchu a  

      hnacím motorem pro dynamický růst společnosti“. 

 

         - Linie dřeva  

         - Linie kamene 

         - Velkoformátové dlažby XXL   

         - Bazénové lemy 
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UDÁVÁME TREND V OŠETŘOVÁNÍ POVRCHU  

BETONOVÝCH DLAŽEB 
 

       AQUASTOP PROTECT – patentová technologie  

                      vnitřní impregnace 

        ochrana před vodou a jemným prachem 
 

 

  

         EKOAKTIV – v součinnosti se sluncem pomáhá čistit 

                              nejen dlažbu, ale i její okolí  

                   = samočistící efekt 
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DITON EXCLUSIVE PROTECT  

  – revoluční NOVINKA v technologii zušlechťování  

   – betonový povrh je nenasákavý a uzavřen,   

                          bez náchylnosti ke znečištění  
 

• povrch výrobků je impregnován od začátku do konce své životnosti 

• povrch vykazuje velmi malou přilnavost pro nečistoty způsobované běžným používáním     

   (prach, houby, mechy, žvýkačky, přilnutý jemný prach atd.) 

• odpadá část starostí s ošetřováním dlažeb 

• díky menší přilnavosti zůstává povrch  

   dlouho neporušený a barvy jsou stále syté 
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Společnost EUTIT s.r.o. je  

největší producent výrobků z taveného čediče na světě 
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Odlévání dlaždic do kovových kokil na plně automatickém karuselu 
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Součástí náročné výrobní technologie je i chlazení čedičových odlitků               

v tunelové peci  
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Příklad použití průmyslové, chemicky odolné čedičové dlažby v pivovarech 
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Eutit s.r.o. – jediný výrobce čedičové interiérové dlažby na světě 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2016 
umístění v užší nominaci kategorie do 250 zaměstnanců 

Na celém světě existuje jen málo bílých míst, kde nejsou umístěny 

výrobky vyrobené ve společnosti EUTIT s.r.o. 
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Základní údaje:  

  
 Česko-rakouská firma se sídlem  

      v Českém Krumlově 

 Působiště v jihočeském kraji 

 10 kamenolomů, 132 zaměstnanců 

 Hlavní činnost – těžba kamene, 

      výroba drceného kameniva a jeho   

      prodej, důraz na inovace a ochranu   

      životního prostředí 

 

 Ukazatele 2016, porovnání s 2015:  

      

     těžba 2,4 mil. tun (+7%)  

     obrat 438 mil. Kč (+4%) 

     zisk po zdanění 91 mil. CZK (-6%) 

     produktivita práce +8% 

     rentabilita obratu: 21% 

       

Ochrana životního prostředí a inovace ve 

výrobních technologiích:  

 
 Dokončení projektu využití doprovodných   

produktů při stavbě dálnic – dodávání kameniva 

dle normy ČSN 736133 – stavba zemního tělesa 

komunikací 

 
 Doprovodné produkty – dosud špatně využitelné, 

nyní plnohodnotné materiály pro stavbu vozovek 

 Snížení dosud nevyužitých zásob doprovodných 

výrobních produktů 

 Snížení ceny kameniva do aktivních zón a 

podkladů dálnic a silnic  

 Snížení zátěže pro životní prostředí vlivem nižší 

těžby – nahrazení již vytěženými nevyužitými 

zásobami kameniva 
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Polní cesta Rájov, směs kameniva 0/63 mm a 0/1 mm  
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Dodávky na výstavbu 4. úseků dálnice D3 Veselí/Luž. Č.Budějovice:  

 
 v roce 2016:  650.000 tun kameniva z lomu Ševětín 
 

 12.000 tun denně 

 Expedice kameniva : 1 nákladní vozidlo/1,5 minuty  
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Ochrana životního prostředí:  

 
 Projekt nové příjezdové komunikace k lomu Ševětín – 1. část 
 

 investiční náklady 8 mil. CZK, 1 km 

 Odvedení náklady dopravy z intravilánu městysu Ševětín 

 Snížení emise hluku a CO2 z nákladní dopravy pro občany městysu Ševětín  
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  1876  první žárová pec v závodě DOLNÍ BUKOVSKO,  
 počátek výroby cihel 

  1992 vrácení cihelny v Dolní Bukovsku do rodiny původních  
majitelů, vznik značky 

  1993  založení dceřiné společnosti JISTROP, Dolní Bukovsko  
(výroba překladů) 

  1994 akvizice závodu HEVLÍN I 
  1997 zahájení výroby žaluziových a roletových překladů   
 v Dolním Bukovsku 
  2000 akvizice závodu LIBOCHOVICE 
  2007 výstavba nového závodu HEVLÍN II 
  2008 zahájení výroby keramických komínů  
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HELUZ = česká rodinná firma s tradicí 
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 obrat 2016 - 1 200 mil. Kč 
 
 vlastní jmění - 2 000 mil. Kč 
 
 průměrný počet zaměstnanců - 333 
 

 

  

LIBOCHOVICE 

HEVLÍN I + II 

DOLNÍ 

BUKOVSKO 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ 



HELUZ NABÍZÍ KOMPLETNÍ SORTIMENT 
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R
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+ cihly pro obvodové zdivo 
 
+ cihly pro vnitřní zdivo 
  
+ překlady 
 
+ stropy 
 
+ komíny 
 
+ ostatní cihelné výrobky 



EVOLUCE CIHEL 
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IN
O

V
A

C
E 

2017  
AKU KOMPAKT 21 broušená 
vzduchová neprůzvučnost 57 dB 

1995  
HELUZ PLUS broušená  
44 cm U = 0,2 W/m2K 

2003  
HELUZ STI broušená  
49 cm U = 0,17 W/m2K 

2011  
HELUZ FAMILY 2in1 broušená  
50 cm U = 0,11 W/m2K 

2009  
HELUZ FAMILY broušená 
50 cm U = 0,14 W/m2K 



NEJMODERNĚJŠÍ A NEJVĚTŠÍ ZÁVOD HEVLÍN II 
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H
EV

LÍN
  II  Zahájení výroby listopad 

2009  
 

 Denní produkce 680 palet 
 
 4 zaměstnanci na směně 

 
 Vyrábí kompletní  
      sortiment cihel včetně  
      plněných FAMILY 2in1  



JENOM KVALITNÍ VÝROBKY NESTAČÍ 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2016 
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Výpočet spotřeby materiálu

  

Návrh kladečského plánu stropu  

Technická pomoc na stavbě

  

Půjčovna pomůcek  

Požárněbezpečnostní řešení  

Výpočet spalinové cesty  Průkaz energetické náročnosti budovy  

Služby statika  

Proškolení o výrobcích HELUZ  

Konzultace na stavbě  

Programy a výpočtové nástroje  

Doprava materiálu  

SLU
ŽB

Y 



DLOUHODOBĚ PODPORUJEME 
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Proškolení o výrobcích HELUZ  

Programy a výpočtové nástroje  

SP
O

LEČ
EN

SK
Á

 ZO
D

P
O

V
ĚD

N
O

ST Školy a ostatní aktivity místní  
samosprávy v lokalitách závodů 

        Nadaci PORTUS - Akci cihla                                Báru Špotákovou  
    na podporu mentálně postižených 



VÝROBEK NOMINOVANÝ NA CENU GRAD PRIXFOR ARCH 2017 
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Proškolení o výrobcích HELUZ  

Programy a výpočtové nástroje  
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 Tenčí konstrukce = pouhých 21 cm 
 Výborná zvuková izolace 
 Snadné provádění 
 Bez komplikovaného maltování 
 Menší přesun hmot a zdění při 

teplotách od -5°C 
 Menší statické zatížení 
 Minimalizace rizika trhlin  
 v konstrukčních spárách 
 Výhodné řešení pro nenosné stěny 
 Systémové řešení konstrukčních 

detailů 

HELUZ AKU  
KOMPAKT 21 broušená 
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LASSELSBERGER, s.r.o. (Česká republika)  

 

 

 Prodej činil 28 mil. m² obkladů/ rok 2016 

 

 1600  = počet zaměstnanců  

 

 Výrobní závody: Chlumčany, Lubná u 

Rakovníka, Horní Bříza, Podbořany, 

Borovany 
 
 Sídlo společnosti: Plzeň 
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LASSELSBERGER, s.r.o.  - investice 2016 

 Závod RAKO III  v Lubné u Rakovníka -

nejmodernější výrobní závod skupiny LB na výrobu 

obkládaček  (kapacita cca 15 mil m²). Nová linka 

včetně pece vyrábí rektifikované obkládačky až do 

formátu 30 x 90 cm. 

 

 Závod Chlumčany – kogenerační jednotka, jenž při 

výrobě elektrické energie generuje teplo, které 

keramička dále využívá ve své výrobě. Nová 

kogenerační jednotka by měla firmě generovat 

minimálně o patnáct procent nižší náklady na 

teplo. 

 

 Významnou oblastí, ve které se můžeme srovnat se 

světem, je otevření nového vývojově - 

technologického zázemí na závodech v Lubné u 

Rakovníka a v Chlumčanech.  
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Bohaté série obkládaček a dlaždic RAKO 

pro koupelny, kuchyně a podlahy.  

PORTFOLIO ZNAČEK 

RAKO HOME 

RAKO OBJECT 

Aktuální sortiment objektové keramiky RAKO 

OBJECT představuje téměř 950 výrobků nejen 

pro architekty, odborníky. 

Komplexní nabídka produktů stavební chemie 

vč. systémových řešení. 

RAKO SYSTEM 
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P-D Refractories CZ a.s. 

- držitel ocenění CZECH STABILITY AWARD 
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Základní údaje o firmě 
• Historie firmy od roku 1852  -  v minulosti známá jako Moravské šamotové a 

lupkové závody  -  od roku 2001 člen nadnárodní skupiny Preiss-Daimler 
Group 

• Největší výrobce žárovzdorných materiálů v ČR – za rok 2016 historicky 
nejvyšší prodej – 101 000 tun s obratem 1 306 mil. Kč  

• Od roku 2012 stabilní nárůst tržeb v průměru o 8 % za každý rok 

• Export do 45 zemí všech světadílů (80 % z obratu) – v roce 2016 úspěšně 
završen historicky největší kontrakt firmy za 530 mil. Kč pro Nippon Steel 
Sumitomo - Japonsko 

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

• V posledních 5 letech realizované investice ve výši 528 mil. Kč 

• Významný zaměstnavatel v regionu – 724 zaměstnanců, rozvinutý sociální 
program 
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Výrobky Divize 02 Nová šamotka 

Šamotové výrobky 

Komínové vložky 

Šamotové výrobky 

PRODUKTY P-D Refractories CZ a.s. 
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2017 
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Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 
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- cihly plněné minerální vatou Porotherm T Profi pro jednovrstvé zdivo  

- pálená taška  Figaro 11 posuvná pro moderní design   

TOP produkty  2017  
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 Inovace 2017 – zlepšení tepelněizolačních vlastností cihel 
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Porotherm AKU Profi  -  akustický komfort pro rodinné domy  

11,5 AKU Profi 

19 AKU Profi 
25 AKU Z Profi 

30 AKU Z Profi 
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- Pravá pálená střešní krytina 

- Systémové řešení střechy 

- Tradiční i moderní vzhled 
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Lícové cihly a obkladové pásky 

Cihlová dlažba 
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e4 cihlový dům.  

Bydlení budoucnosti. 

Ucelené řešení pro bydlení 

v domech s keramickou 

obálkou po roce 2020. 

 

 

Výhody domu e4: 
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XELLA CZ, S.R.O. 

Počet zaměstnanců: 300 

 

 

Roční objem stavebního 

materiálu: 1 mil. m3 

 

3 výrobní závody 
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Hrušovany u Brna  
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VÝROBNÍ ZÁVODY 
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Za posledních 10 let: 

 

vyrobeno 7 475 156 m³ 

pórobetonu 

Horní Počáply  

Chlumčany 
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KOMPLETNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM 

- střechy 

- střešní dílce 

- komíny 

- tvárnice 

- překlady 

- U-profily 

- omítky 

- stropy 

- schodiště 

- malty 

- a jiné… 
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Výjimečné 

tepelněizolační 

schopnosti. 

Akustické 

tvárnice. 
Jednoduchá 

práce a zdění. 

Dům od 

sklepa až po 

střechu. 
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ZNAČKY 
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REFERENCE 

Rodinný dům Lipůvka Rodinný dům Šardice 
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REFERENCE 

BD Panorama city Bratislava Bytový dům Liberec 
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REFERENCE 

bazén Klišé Ústí Hotel Zochova chata 
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Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2016  
 

cena časopisu Stavebnictví 

 



 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 
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cena časopisu Stavebnictví 

 



 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2016  
 

cena ÚRS PRAHA 

 



 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2016 
 

cena ÚRS PRAHA 
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cena Poroty 
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 
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cena Poroty 
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NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 
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Vítězové soutěže 

 



 

 

Vítězové soutěže  

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2016  

převezmou ceny  v Betlémské kapli 5.10.2017 

V kategorii do 250 zaměstnanců V kategorii nad 250 zaměstnanců  



Slavnostní vyhlášení výsledků 10.ročníku soutěže  

 

předání trofejí společnostem 

 

 

 

10 nominací 

7 ocenění 
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Slavnostní vyhlášení výsledků 10.ročníku soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN  

ROKU 2016  
 

Blahopřejeme všem zúčastněným  

a přejeme mnoho dalších úspěchů 

 

 20. 9. 2017 


