
Výsledky soutěže o nejlepšího výrobce stavebnin roku 2011 
 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU  2011  
se uskutečnilo ve společenském sále Chvalského zámku v Horních Počernicích dne 5. září 
2012.  
Za organizátory se vyhlášení 5. ročníku soutěže zúčastnili :  
za Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR – Ing. M. Smola, MBA tajemník svazu,  
za ÚRS Praha, a.s. - Ing. F. Glazar, ředitel firmy, Ing. Z. Kunc, CSc. a Ing. J. Nádvorníková, 
za MPO z oddělení politiky nerostných surovin - Ing. P. Malinský,  
za mediálního partnera Časopis STAVEBNICTVÍ šéfredaktor – Mgr. J. Táborský.  
Vyhlášení byli přítomni zástupci všech nominovaných a vítězných firem a další pozvaní 
hosté.  
 

Do užšího výběru byly nominovány tyto firmy: 

V kategorii do 150 zaměstnanců: 

• Beton Brož s.r.o. 
• DITON s.r.o. 
• Kámen a písek, spol. s r.o. Český Krumlov 
• STOMIX, spol. s r.o. 

V kategorii nad 150 zaměstnanců: 

• BAUMIT, spol. s r.o. 
• CS - Beton, s.r.o. 
• Lafarge Cement, a.s. 
• Lasselsberger, s.r.o. 
• LB Cemix, s.r.o. 
• P-D Refractories CZ a.s. 
• Prefa Brno a.s. 
• Schiedel, spol. s r.o. 
• Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. 

 

Vítězi cen vypisovatelů soutěže se staly firmy: 

• Cenu SPS v ČR obdržela firma: LAFARGE CEMENT, a.s. 

• Cenu MPO obdržela firma:  LB Cemix,  s.r.o. 

• Cenu mediálního partnera Časopisu stavebnictví obdržela firma:  Diton s.r.o. 

• Cenu poroty obdržela firma: Kámen a písek, s.r.o. Český Krumlov 

 



Vítězi 5. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2011 se staly firmy ( bez určení 
pořadí podle abecedy) : 

• BAUMIT, spol. s r.o. Brandýs n. L.- Stará Boleslav 
• CS – Beton, s.r.o. Velké Žernoseky 
• LASSELSBERGER, s.r.o. 
• P-D  REFRACTORIES CZ, a.s. 
• PREFA Brno, a.s. 
• SCHIEDEL, spol. s r.o. Nehvizdy 

Vítězové soutěže převezmou ocenění na slavnostním shromáždění při příležitosti oslav Dnů 
Stavitelství a architektury v Senátu parlamentu České republiky dne 4.10. 2012.  

 
Soutěž během uplynulých pěti let mimo jiné ukázala, že: 
 

• byl a je plněn cíl soutěže, představit odborné i laické veřejnosti nejmodernější výrobní 
provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními  
výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl a ukázat , že i výroba stavebních hmot a 
materiálů může být i z pohledů ochrany životního prostředí ohleduplná, šetrná a 
přitom moderní a úsporná  

• ve firmách průmyslové výroby stavebních hmot došlo k několikanásobnému zvýšení 
výrobních kapacit, k modernizacím a automatizacím technologických procesů, což 
vedlo ke zvýšení produktivity práce a k rozšíření sortimentu spolu s růstem užitných 
hodnot finálních výrobků   

• firmy průmyslové výroby stavebních materiálů v ČR se řadí mezi nejmodernější 
závody v Evropě. Rovněž i výrobky jsou svojí kvalitou plně srovnatelné s výrobky 
vyráběnými ve výrobních závodech v západní Evropě 

• materiály a jejich kombinace zhmotňují estetické vyjádření a zabezpečují statickou 
pevnost a trvanlivost veškerých budov a konstrukcí. Nové znalosti a lepší používání 
stavebních materiálů může z dlouhodobé perspektivy významně snížit dopad stavební 
činnosti na každodenní život občanů v České republice i v Evropské unii. 

 
 
 
Praha 6. 9. 2012      Ing. Pavel Malinský 
 
  
  
 
 

 


