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ČSOB, 19 48 59 058/0300

identifikační údaje společnosti:

Název firmy: 

Sídlo: 

Právní forma: 

IČ: 

DIČ: 

členové statutárního orgánu:

Jaroslav Přichystal

Přemysl Cebák

Ing. Jiří Janota

Kontakt:

Bankovní spojení: 

s dodávkou i montáží dále nabízíme:

• kontaktní zateplovací systémy

• sádrokartonové konstrukce

• minerální podhledy

• anhydritové a cementové lité potěry

• stolařské práce, zejména dveře a obložkové zárubně

• plovoucí podlahy 

• venkovní dřevěné terasy

• klempířské, pokrývačské a izolatérské práce

• montáž obkladů a dlažeb

• vnitřní omítky

• malby a nátěry



kontaktní zateplovací systémy

Za 10 let co se zabýváme realizací zateplovacích systémů jsme jich provedli více než 100. Zateple-

ní provádíme pouze systémy od renomovaných výrobců. Používáme materiály vždy od stejného dodavate-

le . Vždy aplikujeme systém, na který jsme certifikováni. S námi zateplíte polystyrenem, minerální vatou  

a pur deskami. Současně se zateplením zateplením nabízíme kompletní regenerace domů - střechy, fasády, klem-

pířské práce, zábradlí balkonů, výměnu rozvodů, stupaček, a další související činnosti.

regenerace bytového domu Ondrouškova 1,3,5 Brno Bystrc, realizace 2010, 4000 m2 zateplené fasády za 45 dní!

SONO centrum, Brno Veveří, realizace 2013, 1200 m2  zateplené fasády
regenerace bytového domu Řezáčova 18-24, 
Brno-Komín, realizace 2014

bytový dům Kotěrova Brno, realizace 2011, 2600 m2 zateplené fasády

regenerace bytového domu Valtická 3, Brno, realizace 2012, 2700 m2 zateplené fasády

Titanium Brno Nové Sady, realizace 2013,  
7500 m2 zateplené fasády

bytový komplex Vídeňská Brno, realizace 2013, 
2014, 5000 m2 zateplené fasády



sádrokartonové konstrukce a minerální podhledy

Provádíme sádrokartonové konstrukce a minerální podhledy v bytových domech, hotelech, wellness, kancelářských 

prostorech a dle přání zákazníka. Používáme systémy především od firmy Knauf a Rigips. Na veškeré činnosti  

v oboru suché výstavby jsme certifikováni. Dokážeme vymodelovat konstrukce téměř jakéhokoliv tvaru. Montáží 

sárokartonů a minerálních podhledů se zabýváme více než 15 let.

Hotel Slunný dvůr Jeseník,
veškeré sádrokartonové konstrukce-stropy, 
příčky, kompletně v celém hotelu,  
realizace 2012

Administrativní centrum Titanium, Nové sady Brno, sádrokartonové příčky a stropní konstrukce kancelářských prostor v celém komplexu, 
realizace 2013-2014

Hotel Maximus Resort, Brno přehrada,
sádrokartonové příčky a podhledy,
minerální podhledy, aquapanely, 
realizace v roce 2011-2012

SONO centrum Brno - Veveří - obklad kopule sálu, 
zborcené plochy, veškeré ostatní sádrokartonové 
konstrukce v prostorách hotelu restaurace  
a zázemí, realizace 2013-2014

lité podlahy

Nabízíme realizaci litých podlah na bázi sádry - anhydrit a cementu. 

Spolupracujeme s renomovanými firmami - Cemex, Morfico. Podlahy dodáváme na klíč včetně podkladních vrstev izo-

lantů - polystyren, minerální vata, případně srovnání nerovností pěnobetonem. Ročně realizujeme tisíce m2. Máme 

vyškolené zaměstnance se zkušenostmi více než 15 let. Poradíme Vám se skladbou. Realizace máme především  

v bytových domech pro developery a generální dodavatele.

Maximus Resort, Brno přehrada

BD Vondrákova, Brno

BD Gajdošova, Brno

dům s pečovatelskou službou Modřice u Brna

bytový komplex Sochorova, Brno - Žabovřesky

bytový dům Meandr, Brno - Komín

bytový dům Dornych 122, Brno

MŠ Zelná, Brno

Vranovská 17 a, b, Brno

Vybrané reference:



stolařské a truhlářské práce

Do našeho portfolia stolařských a truhlářských prací patří zejména dodávka amontáž vnitřních dvěří a zárubní (ocelo-

vých i dřevěných obložkových) od předních českých výrobců. Dodáváme dveře vchodové, vnitřní, protipožární, bezpeč-

nostní, zásuvné, včetně zárubní. Ocelové zárubně dodáváme s nátěrem. Provádíme i sestavy prosklených stěn. Za-

býváme se vnitřním dřevěným obložením stěn např. tělocvičen, obložením fasád palubkami, podbitím říms, terasami  

z cizokrajných dřevin nebo umělých materiálů, apod. Postavili jsme i loď.

Muzeum loutek, Brno, loď - veškeré dřevěné konstrukce včetně nosných ramenátů sádrokartony, střecha, klempířské prvky, nátěry, realizace 2010-2011

Tělocvična a bazén základní školy Šlapanice 
u Brna, dřevěné obložení, dveře a zárubně, 
sádrokartiony, kazetové podhledy,  
realizace 2009-2010

soběšice, dřevěné obložení, dveře  
a zárubně, sádrokartony, kazetové podhledy, 
realizace 2012

BD Na Slovanech Palackého třída Brno, dřevěné 
terasy, dveře a zárubně, plovoucí podlahy, 
realizace 2013

Disponujeme plně vybavenou klempířskou dílnou. Na naše regenerace domů si dodáváme veškeré klempířské prvky. 

Pracujeme s materiály z pozinku, titanzinku, mědi a poplastovaných plechů. Provádíme pokrývání šikmých střech 

pálenou nebo betonovou krytinou. Montujeme střešní okna. Realizujeme ploché střechy pokrytím fólií včetně všech 

podklaních izolačních vrstev a kotvení.

Bytové domy Brno - Vinohrady, ploché střechy  
z fólie, realizace 2007-2010

Smuteční obřadní síň Šlapanice u Brna,  
plechová střecha, realizace 2007

Bašty 4, Brno, pokrývka střechy pálenou 
krytinou a fólií, střešní okna, klempířské prvky 
střechy, realizace 2011

Vídeň Hagengasse 2, Rakousko, pokrývka 
střechy plechovou titanzinkovou krytinou  
a Cembritem, střešní okna, klempířské prvky 
střechy, realizace 2012

Česká 6, Brno, plechová střecha z titanzinku 
a Cembritu, střešní okna, veškeré klempířské 
práce na domě, realizace 2013

RD Holešín, pokrývka střechy taškou IMERYS 
PLATE včetně veškerých klempířských prvků, 
realizace 2014

klempířské, pokrývačské a izolatérské práce



montáž obkladů a dlažeb, vnitřní omítky,
malby a nátěry, rekonstrukce bytových jader

Poskytujeme provedení obkladů a dlažeb v bytové výstavbě. Dokončujeme developerské projekty. Provádíme za-

budování van, sprchových koutů, hydroizolace pod dlažby a obklady. Dláždíme balkony a lodžie. Obkládáme sokly   

u zateplovacích systémů. Při realizaci vnitřních omítek nebo sádrokartonových konstrukcí v rámci poskytnutí kom-

plexní záruky „na stěnu“ provedeme rovněž výmalbu. Umíme provést rekonstrukci velkého množství bytových jader 

ve velmi krátkém čase.

Rekonstrukce bytových jader kolejí pod Palackým vrchem, realizace 2011, 2012, 2014

Vždy se jednalo o 175 ks bytových jader za 60 dní tj. cca 3 jádra denně. Práce obsahovaly demolici a likvidaci sta-

rých umakartonových jader včetně stupaček vody, VZT a rozvodů elektra následné vyzdění jader z tvarovek YTONG, 

provedení rozvodů elektro, stupaček VZT, kanalizace a vody. Dále vnitřní omítky, samonivelace, hydroizolační stěr-

ky, obklady a dlažby, zařizovací předměty, PVC podlahy, nové dveře a zárubně, kuchyňské linky včetně spotřebičů, 

malby a nátěry.
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Jsou stavby, na které je každý, kdo se na nich podílel, hrdý. Mezi ně bezesporu pat-
ří multifunkční kulturní prostor – SONO Centrum v Brně. Již na první pohled se jed-
ná o velmi netradiční stavbu, a když k tomu přidáme nadstandardní komfort, pojetí  
prostoru hudebního sálu a technické vybavení včetně ozvučení, máme před sebou jeden  
z nejmodernějších evropských hudebních klubů vůbec. Investorem je společnost SONO Records, 
architektem projektu byl Ing. arch. František Šmédek. 

Na stavbě se podílela významná firma Knauf, která dodávala na sádrokartonovou konstrukci vnitřního opláš-

tění anuloidu materiály a společnost JOK,která byla realizátorem opláštění. „Tato stavba je unikátní nejen z hle-

diska konstrukce, ale i statiky a především akustiky“, vysvětluje Ing. Jiří Janota, výrobní ředitel firmy JOK, a. s.  

„Na samém začátku, když jsme poprvé vstoupili do prostoru, který byl vymezen betonovou skořepinovou konstruk-

cí anuloidu, jsme si uvědomili, že tohle bude zcela výjimečná a ojedinělá stavba. O to víc jsme si přáli ji realizovat. 

Byla to pro nás velká výzva“. Nejednalo se o žádnou známou a systémovou konstrukci podle manuálů Knaufu,  

ale o anuloid, plný poledníků a rovnoběžek, který bylo zapotřebí vytvarovat. „Nebyli jsme schopni stanovit předem 

nějakou cenu, a tak jsme požádali investora, aby nás tu nechal týden pracovat a zkoušet jak konstrukci vytvarovat  

a sestavit. Nesmělo dojít k žádné chybě, protože nároky byly vysoké, především z hlediska statiky, nosnosti a také 

akustiky. Ta hrála velikou roli. Během toho zkušebního týdne jsme si sestavili asi 6 dolních polí a na základě toho 

vznikla reálná spotřeba materiálu, predikovali jsme, jak to asi bude vypadat nahoře, a navrhli jsme finální řešení 

včetně rozpočtu.“ 

Nejtěžší na celé zakázce bylo podle slov Jiřího Janoty rozhodnutí, jestli celou věc vůbec dělat a jak se domluvit 

s investorem. Všechno ostatní byla krásná řemeslná práce. Velkým otazníkem byla statika, protože sama kon-

strukce něco váží a ještě měla unést akustiku v sále. Proto také byly použity desky Diamant známé svojí pevností, 

akustickými vlastnostmi a houževnatostí. „Při našich výpočtech jsme často používali selský rozum, ale tak, aby vše 

sedělo v každém ohledu.“

. 

   Ivan Sklenář

Zdroj: Magazín Knaufstyl: Vydání: prosinec 2014

napsali o nás
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