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   již 21 na trhu 

   197 kmenových zaměstnanců 

   jedinečnost přístupu ke každému zákazníkovi 

   nepřetržitá inovace 
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•  15 let trvající historie společnosti 

•  Tři výrobní závody – plocha areálů více než 165 000 m2 

•  cca 1.800 typů výrobků v portfoliu  

• 20 let záruka  

• Unikátní samočistící technologie EKOAKTIV  

• Impregnace dlažeb AQUSTOP 
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Kámen a písek, spol. s.r.o. 



 Česko-rakouská firma se sídlem  

     v Českém Krumlově 

 Působiště v jihočeském kraji 

 9 kamenolomů, 131 zaměstnanců 

 

 Celková těžba 1,7 mil. tun ročně,  

     obrat 320 mil. Kč 

 

 Hlavní činnost – těžba kamene, 

    výroba drceného kameniva a jeho        

… prodej, důraz na inovace a 

    rozšíření sortimentu a služeb 
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Inovace ve službách a sortimentu:  

 
 Odprášení drceného kameniva 0/2 mm v lomu 

Ševětín, snížení emise prachu do ovzduší, zlepšení 

jakosti kameniva – vhodné pro použití  do asfaltových 

směsí 

 

 Bílé opticky tříděné drcené kamenivo 

 0/1, 1/3, 3/5, 5/8 mm v lomu Krty – náhrada 

kameniva z dovozu, 100% využití ložiska bílého 

vápence -                                                                 

„ZELENÁ TECHNOLOGIE“. Použití do                                                                                             

pohledových betonových prefabrikátů a dlažeb a 

 jako dekorační kamenivo. Díky nové technologii 

nárůst exportu o 25% 

 

 



Optické třídění bílého kameniva, výroba teraco kameniva Krty 
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Optické třídění bílého kameniva, výroba teraco kameniva Krty 
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Akciová společnost Lafarge Cement je součástí  nadnárodní Skupiny Lafarge, 

která působí v 64 zemích světa a zaměstnává na 65 000 lidí. 

 
Výrobkové portfolio Lafarge Cement, a.s.: 

 portlandské cementy 

 portlandské struskové cementy 

 portlandské cementy s vápencem 

 portlandské směsné cementy 

 maltovinové pojivo Multibat PLUS  

 vápenec pro odsíření 

 jemný vápencový slín 

 

Rok 2012 :   tržby            1 127 mil. Kč 

        zisk  103 mil. Kč 

        počet pracovníků     164 
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Balené výrobky 
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Modifikace produktového portfolia, vývoj a uvádění nových 

výrobků na trh 

 
Inovaci  výrobků je věnováno značné úsilí a během posledních let podíl nových 

výrobků na celkovém výrobkovém portfoliu významně stoupá.  

V průběhu posledních 5 let bylo uvedeno na trh 6 nových výrobků 

 

- 3 portlandské směsné cementy 

- 2 portlandské cementy s vápencem 

- portlandský cement s redukovaným  

  obsahem alkálií 
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Odborníci Lafarge Cement, a.s. 

 
• při vývoji nových výrobků úzce spolupracují s jejich konečnými odběrateli                

s cílem zlepšit vlastnosti finálních výrobků (např. prefabrikáty, betonové 

tvárnice, dlažby…) 

 

• dbají na špičkovou kvalitu svých výrobků 
 

•  k měření sledovaných kvalitativních parametrů používají nejmodernější přístroje 
 

•  pro ověřování vlastností a parametrů čerstvého betonu je zde k dispozici vlastní akreditovaná 

betonová laboratoř 

 

• vývojem výrobků s nižším obsahem slínku přispívají ke snižování emisí CO2 

 

• V zimním období 2012/2013 cementárna investovala do do prodloužení 

kalcinačního kanálu, což přineslo zlepšení spalovacích podmínek v systému a 

maximální využití tepla. Investice vedla ke snížení spotřeby primárních paliv. 
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Lias Vintířov, 

 lehký stavební materiál k.s. 
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Společnost LIAS Vintířov vznikla v roce 1992 a stala se součástí evropské skupiny 

výrobců lehkého keramického kameniva pod značkou Liapor. 

Od vzniku nové firmy se provoz podstatně technologicky změnil. Bylo investováno přes 

800 miliónů korun, což umožnilo produkovat výrobky v diametrálně nové kvalitě. 

Významné podpory se dočkal firemní výzkum a vývoj. Výrobní program společnosti je 

velice široký.  
 

Podnik se zabývá především: 
 

    výrobou a distribucí keramického expandovaného kameniva Liapor  

    výrobou vibrolisovaného zboží - zdicího systému, betonových výrobků 

    výrobou a výstavbou prefabrikovaných staveb a výrobou transportbetonu 

    výstavbou montovaných rodinných domů 
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Základní ekonomické charakteristiky v roce 2012:   

      tržby 365 mil.Kč  
      investice přes 6,4 mil. Kč 
      počet pracovníků  161 

 

Současný LIAS Vintířov je konsolidovaná firma s moderní technologií a 
progresivní obchodní politikou, která dosáhla významného místa na trhu v 
rámci ČR a celé Evropy.  
Mezi nejzajímavější reference poslední doby patří takové stavby, jako 
například stadion Slavie Praha v Edenu, multifunkční hala v Karlových Varech, 
dodávky 100 000 m3 keramického kameniva na průtah rychlostní silnice R6 
mezi Karlovými Vary a Chebem a bytové objekty a protihlukové stěny po celé 
ČR.  
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Společnost SATJAM je výrobce lehkých ocelových a hliníkových střešních 

krytin, trapézových profilů a dalších výrobků na bázi ocelového plechu. 

1995  - založení firmy 

2001 - začátek vlastní výroby 

2003 - vznik SATJAM SK 

2006 - vstup zahraničního partnera Pruszyński Group 

2011       - otevření nové výrobní haly v rámci projektu brownfield Michálka 
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Současnost: 

Výrobní závody:                  Ostrava a Písečná u Jeseníku 

Obchodní střediska: Ostrava, Brno, Hradec Králové,  

   Praha – Úvaly, Ústí nad Labem 

Počet zaměstnanců: 100 

Obrat 2012:  422 mil. Kč 

Ročně zpracováno: 9 520 t ocelového plechu 

Sortiment:                             3 profily maloformátové střešní tašky 

                                                3 profily velkoformátové střešní tašky   

                                                20 profilů trapézových plechů 
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Maximální spokojenost zákazníků 

                     je naší prioritou  
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Kdo je Technistone?      

 Jeden z prvních výrobců technického kamene na světě 

 Dynamický leader na českém trhu se sídlem a továrnou v 

Hradci Králové 

 Více jak 20 letá tradice  

 Akciová společnost se základním kapitálem 11 085 840 

Kč 

 Od roku 1992 výroba více jak   5,1 millionů m2 

 Inovativní barvy a povrchové úpravy 

 Úspěšný export do více jak 75 zemí na  5 kontinentech 
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Výhody Technistone   
• Technický kámen lze použít na kuchyňské desky, koupelnové desky, dlažby, 

obklady, obklady fasád, apod. 
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Ukázky použití Technistone 
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Certifikace Technistone 

− Kvalita EN ISO 9001 

o Aplikován Management kvality 

− NSF International 

o Materiál vhodný pro styk s potravinami – 

Food / Splash zone 

− Státní zdravotnický úřad ČR 

o Materiál vhodný pro styk s potravinami  

− Tile Council of North America, Inc. 

o Materiál neobsahuje žádné volatilní částice 

− SCS certifikace 

o Minimální 20%, 30% a 40% obsah 

rycklovaných částic v produktu 

o 40 certifikovaných produktů (jedinečné mezi 

konkurencí) 

o 3 produkty v 40% kategorii (jedinečné) 
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 Baumit  v Evropě 
 

•   patří mezi vedoucí značky na evropském trhu v oblasti fasád, omítek a potěrů 

•   je zastoupen ve 28 evropských zemích, v Turecku a v Číně   

•  32 výrobních závodů vyrábí přes 3 milióny tun výrobků ročně,   

 Baumit  v  České  republice 

•  20 let na trhu ČR 

Inovativní produkty. 

Trendy současné architektury. 

Zdravé bydlení. 

       

rok 2012:   tržby 1,165 mld. Kč,   zisk  84 mil. Kč,  počet pracovníků   227 
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   Baumit CreativTop    -              fasády v designu  

                 betonu,  

                                                                            dřeva,  

                                                                            hladkých                         

                 kovových ploch,                                                                              

                 hrubých struktur 

                 ...nekonečných 

                   možností.                                      
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        Baumit open Premium.  

 

                                                                 Zateplení, které dýchá!
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                             Zdravé bydlení !    

                 

      Baumit Klima, 

      vnitřní omítkový  

                systém pro zdravé 

      bydlení. 
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 Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 
 největší český výrobce cihlářského zboží  

   

   Vyrábí a dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu  

  tepelněizolační cihelné bloky pro obvodové zdivo 

      cihly pro nosné, příčkové a akustické zdivo  

  broušené cihly 

  keramické stropy a překlady 

  nosné překlady pro venkovní stínicí systémy 

  keramické stropní panely  

  cihelné komíny  

      nepálené cihly HELUZ NATURE ENERGY 

 

rok 2012          tržby  1 434 mil.Kč                        počet pracovníků  316 
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První pasivní dům z cihel bez dodatečného zateplení 
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• Je součástí rakouské nadnárodní skupiny Lasselsberger - jednoho z 
předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí, 
disperzních produktů, keramických materiálů a surovin. 

 

• Na českém trhu patří se čtyřmi výrobními závody dlouhodobě mezi přední 
výrobce stavebních hmot a dodavatele certifikovaných zateplovacích 
systémů.  

  

• Řadí se mezi významné zaměstnavatele v Jihočeském, Jihomoravském, 
Moravskoslezském a Středočeském kraji a vynakládá nemalé úsilí na 
zajišťování zvýšení kvalifikace zaměstnanců v rámci fondů EU. 

 

• Stabilita společnosti je zárukou pro úspěšnou sociální politiku vůči 
zaměstnancům, kterých v nejrůznějších profesích společnost zaměstnává 
přes 230.  
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výrobní závod Studénka 

 

„Vize“ 

• být předním a respektovaným dodavatelem systémových  

  řešení v pozemním stavitelství 

• být garantem kvality pro spotřebitele 

 

„Mise“ 

• spolehlivý partner pro stavební i obchodní firmy 

• jistota kvalitní stavby pro koncového zákazníka 

 

„Hodnoty“ 

• vyvíjíme a vyrábíme naše materiály tak,  

  aby se na nás zákazníci mohli vždy spolehnout 

• jsme hrdi na to, co děláme 

• pracujeme v týmu s nadšením a optimismem 

• hrajeme fér 
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Cemix je dlouhodobě oceňovaným výrobcem stavebních hmot  
 

 

 

 

 

 

Cemix nechybí u zajímavých stavebních zakázek  
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Lázně Aurora Třeboň  Zámek Štiřín  Ostravské muzeum Fakultní nemocnice Plzeň 
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P- D Refractories CZ, a.s. 



Charakteristika firmy 

 založena r.1892, kutací právo od r.1852 

 největší výrobce žáruvzdorných materiálů v ČR 

 dodávky pro metalurgii, sklářství, cementářství, kotle a krby, 

    průmyslové pece, hliníkárenství, spalovny odpadů 

  export s podílem 75 % do více než 40 zemí světa 

  v r.2011 získán titul Exportér roku od banky HSBC 

  609 zaměstnanců, obrat 969 mil. Kč (2012) 
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výrobní závod 

 Velké Opatovice 
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Nová tunelová 

 pec na výpal  

šamotu 
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Ukázka 

 sortimentu 

 žáro-výrobků 
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Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 

     

Připravili: 

Ing. Roman Busta, Ing. Martin Sochor 
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Inovace pro rok 2014 

 Porothem 50 T Profi 

 Porotherm 30 AKU Z  

 Překlady XL 6 m 

 POROTHERM DŮM Wienerberger 
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Porotherm 50 T Profi 
Broušené cihly plněné minerální vatou, určené pro pasivní a nízkoenergetické domy  

Určené pro omítané jednovrstvé 

obvodové nosné i nenosné zdivo 

tloušťky 500 mm s velmi vysokými 

nároky na tepelný odpor a tepelnou 

akumulaci stěny. 

 

rozměry (d/š/v) 248 x 500 x 249 mm 

pevnost v tlaku  8 N/mm2 

hmotnost   20,1 kg/ks 

spotřeba cihel  16 ks/m2 

Rw =    51 dB 

Uext =   0,15 W/m2K 

Součástí dodávky je malta pro tenké 

spáry Porotherm Profi. 
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umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 

Výroba cihel plněných minerální vatou v Čechách 
V závodě Novosedly na Moravě probíhá dokončení výrobní a plnicí linky 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2012 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 

Porotherm 30 AKU Z 
Akusticky dělicí nosná stěna s velmi vysokou pevností 

Cihly mají díky své vyšší objemové 

hmotnosti a systému děrování výborné 

akustické a tepelně akumulační 

vlastnosti. 

 

rozměry (d/š/v) 247 x 300 x 238 mm 

pevnost v tlaku  20/15/10 N/mm2 

hmotnost   18,0 kg/ks 

spotřeba cihel  16 ks/m2 

Rw =    57 

dB 

Uext =   0,85 

W/m2K 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2012 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 

POROTHERM DŮM Wienerberger 
Program podporuje rozvoj a použití kompletního cihlového systému Porotherm  

Značka nabízející spolu se stavebními 

firmami a dalšími partnery možnost 

výstavby Vašeho rodinného domu. 

 

Nabídka výstavby z tradičního 

přírodního materiálu, kterým cihla je, 

má spolu se zajištěním vlastní stavby 

i řadu jiných výhod. 

 

Již 1000 realizovaných rodinných 

domů v ČR. 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2012 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 

Porotherm KP XL 
překlady pro rozpětí otvorů až 6 m 

ideální řešení pro garážová vrata, zimní zahrady, prosklené stěny, … 

- vhodný pro světlá rozpětí otvorů od 325 do 600 cm 

- snadná montáž (vhodné pro ruční manipulaci) 

- vysoká únosnost 

- vhodné pro tloušťky stěn od 300 do 500 mm 

- překlady bez tepelných mostů 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2012 

umístění  v užší  nominaci  

kategorie nad 200 zaměstnanců 

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 

     

Připravili: 

Ing. Roman Busta, Ing. Martin Sochor 



 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 

STAVEBNIN ROKU 2012 
 

cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

 



Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 

STAVEBNIN ROKU 2012 
cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

 



 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 

STAVEBNIN ROKU 2012 
 

cena Ministerstva průmyslu a obchodu 

 



Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 

STAVEBNIN ROKU 2012 
 

cena Ministerstva průmyslu a obchodu 

 



 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 

 STAVEBNIN ROKU 2012  
 

cena časopisu Stavebnictví 

 



 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 

 STAVEBNIN ROKU 2012  
 

cena časopisu Stavebnictví 

 



 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE 

 STAVEBNIN ROKU 2012  
 

cena Poroty 

 



Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN 

ROKU 2012 
cena Poroty 

 



NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2012  

 

Vítězové soutěže  
převezmou  ceny  v Senátu 10.10.2013 



Slavnostní vyhlášení výsledků 6.ročníku soutěže  

 

NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN  

ROKU 2012  
 

Blahopřejeme všem zúčastněným  

a přejeme mnoho dalších úspěchů 

 

 24. 9. 2013 


