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Ocenění roku 2016

Časopis DOMO předával
svá ocenění na pražské Kampě
Časopis DOMO oslavil v letošním roce jubileum – vydává se už dvacet let. Jen o trochu kratší je tradice Ocenění 
roku, která si ke svému ročníku letos připsala číslo osmnáct. 

Do Ocenění roku se vždy od ledna do konce srpna může přihlásit každý, 
komu se podařila zajímavá realizace, má výjimečné prodejní centrum, nový 
produkt či jinak přispěl ke zdaru podlahářského oboru. V těchto kategoriích 
bylo v roce 2016 vyhodnoceno celkem osm oceněných, kteří se ve čtvrtek 
6. října sešli na pražské Kampě, v restauraci Hergetova cihelna, která už 
poněkolikáté nabídla příjemné zázemí pro tuto akci. Společně s časopisem 
DOMO předávaly svá ocenění i dva další profi časopisy vydavatelství Atemi – 
Spektra a Obklady, dlažba & sanita, a tak se pod jednou střechou sešli 
zástupci hned několika oborů, aby se podívali, co zajímavého se v prů běhu 
roku urodilo v jejich branži.

ocenění roku 2016 fórum

Ocenění předávaly šéfredaktorka časopisu DOMO Jana Komárková a ob-
chodní manažerka Markéta Kopecká. Moderování se ujala také již tradičně 
Šárka Volemanová, která nejen představovala oceněné počiny, ale jako 
vždy s vtipem a elegancí hovořila s oceněnými na téma nejen profesní. 
Setkání bylo zakončeno poledním rautem, při němž se nejen dobře jedlo, 
ale také živě diskutovalo, a to nejen na téma podlahářské, ale napříč všemi 
zastoupenými obory.

Foto: V. Brada

Ocenění předávaly 
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Markéta 
Kopecká.

Čurající fontána (tak se dílo opravdu jmenuje) výtvarníka Davida Černého
je atrakcí na nádvoří Hergetovy cihelny už od roku 2004.

Restaurace Hergetova cihelna 
na pražské Kampě je už tradičním příjemným 
místem předávání Ocenění roku.

Moderovala 
Šárka Volemanová.
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Prodejní centrum roku 2016
Barkotex Praha spol. s r.o.

New living center, Praha 5 – Stodůlky 

Společnost Barkotex Praha spol. s r.o. oslavila letos 25 let od svého založení a jako jeden z dárků 
k významnému jubileu otevřela na konci dubna 2016 ke svým již zavedeným prodejnám v Praze 9, 
Praze 2 a v Brně nový showroom podlahových krytin v budově New living center v Praze-Stodůlkách. 
Je vybaven vzorky nejnovějších kolekcí prestižních výrobců podlahových krytin z Evropy i USA. 
Najdete zde velký výběr vinylových podlahovin, a to jak v provedení dílců, tak rolí, dále dřevěné 
podlahoviny třívrstvé i dvouvrstvé, laminátové podlahoviny, celoplošné koberce, kobercové čtverce 
a tkaný vinyl. 

www.barkotex.cz, www.newlivingcenter.cz
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Realizace roku 2016
ASKO a.s.

Podlahoviny FORBO Allura v Základní devítileté škole Těptín

V Kamenici-Těptíně u Prahy vznikla nová soukromá základní devítiletá škola. Filozofií se přibližuje lesním školkám a její vzdělávací program 
klade důraz na rozvoj partnerství člověka s přírodou a zdravý životní styl. Firma ASKO a.s. do ní dodávala kromě interiérových dveří a venkovních 

dřevěných prvků také na 270 m² 
podlahovin, při jejichž výběru byl kladen 
důraz na vysokou kvalitu, životnost 
a hlavně hygienickou nezávadnost. Proto 
byl zvolen materiál FORBO Allura. Tyto 
vinylové dílce jsou vyráběny v Evropě 
na ultramoderní výrobní lince (podle 
nejvyšších environmentálních standardů), 
která poskytuje nejvyšší kvalitu produktů; 
jsou 100% bez ftalátů. Díky autenticky 
vypadajícímu vzhledu s matným povrchem, 
letokruhy i embosováním odpovídá povrch 
reálné dřevěné struktuře, tloušťka 2,2 mm 
a nášlapná vrstva 0,55 mm zaručují 
dlouhou životnost a patentovaná povrchová 
úprava má minimální požadavky na 
náročnost údržby.

www.asko-as.cz
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Ocenění převzali 
Šárka Brejchová, 
Sales Promotion 
Manager, Forbo, 
a Tomáš Pressl, 
obchodní 
zástupce, 
ASKO, a.s.

Ocenění převzala 
Martina Moravcová, 
provozní manažer.
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Ocenění roku 2016 
za přínos podlahářskému oboru

Josef Voborník – www.videopodlahy.cz

Josef Voborník se věnuje podlahám už víc 
než 20 let a za tu dobu nasbíral množství 
snímků, videí a informací. Nechtěl si 
je nechat jen pro sebe, a tak vznikl 
podlahářský videoweb, který se neustále 
rozrůstá a plní vším, co k podlahařině 
patří. Cílem webu www.videopodlahy.cz 
je informovat pomocí videí a fotek především 
podlaháře. Dovozci, výrobci a prodejci tam 
mohou mít svůj videokatalog produktů, 
technické listy či návody, podlaháři mohou 
ukázat prezentaci svých prací. Je možno natočit 
také krátký videoshot o produktu, a představit tak 
výrobek trochu jinak než jen ve formě statických 
či pohybujících se obrázků. Oblíbená je také 
podlahářská Zvláštní škola, kterou plní ukázky 
nejrůznějších chyb a nepodarků, k nimž byl Josef Voborník jako expert povolán s úkolem je 
napravit. Koncovému zákazníkovi by měly videopodlahy ukázat, že podlahařina je dřina. Je 
to odborná práce a není jednoduchá. Bez znalostí technologických postupů dnes není možné 
udělat správnou a funkční podlahu.

www.videopodlahy.cz
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Realizační firma roku 2016 
HÝŽA PODLAHY s.r.o. 

Firma HÝŽA PODLAHY 
z Kroměříže působí 
na trhu již od roku 
1994. Nabízí kompletní 
podlahářský servis, 
od zaměření zakázky až 
po samotnou realizaci, 
včetně poradenství 
a maloobchodního 
i velkoobchodního 
prodeje. Má moderní 
a prostorné podlahové 
studio s nabídkou všech typů podlahovin včetně lišt a doplňků. Prodejna 
koberců se nachází v samostatné prodejně a zákazníci mají možnost si 
vybrat z široké škály jak koberců, tak i běhounů a čisticích zón. 
Firma má v oboru letité zkušenosti, proto se její činnost neomezuje 
pouze na Zlínský kraj, ale rozšiřuje své působení také do ostatních 
krajů po celé republice. Nejzajímavější zakázkou z poslední doby, 
především pro složitou skladbu podlahy, je SCIO ŠKOLA OLOMOUC, 
kde se pokládalo 500 m² akustické podlahoviny Forbo Sarlon barvy 
432200 ivory. 

www.hyzapodlahy.cz
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K letošním zajímavým zakázkám patří pokládka 
podlahoviny Forbo Sarlon ve Scio škole na Horním 
náměstí v Olomouci.

Ocenění převzal 
Josef Voborník.

Ocenění převzal
 Petr Hýža 

s manželkou 
Marcelou.
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Produkt roku 2016
Podlahy Šesták s.r.o.

Vinylové podlahoviny Euro Vinyl Floor Forever, kolekce Divino/Divino Click

Produkt roku 2016 
V-PODLAHY, s.r.o.

Vinylové dílce VEPO – exkluzivní kolekce společnosti V-PODLAHY

PRODUKT
ROKU 2016

PROFI MAGAZÍN

Kolekce vinylových podlahovin Euro 
Vinyl Floor Forever, Divino/Divino 
Click vyniká novou, autentickou 
povrchovou úpravou Embossing 
Register. Tento jedinečný vzor vytváří 
dojem pravé dřevěné struktury, která 
zdůrazňuje autentický charakter 
podlahoviny a vykresluje léta. Díky 
této povrchové úpravě je krytina 
k nerozeznání od pravé dřevěné 
podlahoviny. V nabídce najdete osm 
dekorů, které dokonale imitují dřevěnou 
strukturu. Vinylové podlahoviny Divino 
o celkové tloušťce 2,5 mm a Divino 
Click o celkové tloušťce 4,5 mm jsou 
díky nášlapné vrstvě 0,55 mm vhodné 
nejen do domácností, ale i do středně 
komerčních prostor. Je možné je 
jak celoplošně lepit, tak i pokládat 
plovoucím způsobem. 

www.floorforever.cz

VEPO vinylová podlaha je speciální heterogenní podlahovina, kterou najdete výhradně 
v sortimentu společnosti V-PODLAHY. Je vyráběna v dílcích a je složena z několika vrstev 
s vloženou skelnou stabilizační mřížkou, která zaručuje stabilitu výrobku. Užitná nášlapná 
vrstva je opatřena dezénem, 
který reálně imituje přírodní 
materiály. Povrch dílců je 
tvořen polyuretanovou vrstvou, 
která zvyšuje její odolnost 
a usnadňuje údržbu. V kolekci 
najdete 16 dekorů ve věrné 
imitaci dřevěné krytiny. 

• Český výrobek;
• vynikající rozměrová stálost;
• jednoduchá údržba;
• vysoká odolnost;
• 100% ekologicky 

recyklovatelný materiál.

www.vepo.cz
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Divino, 53870 Dub Venezia.

Ocenění převzal 
Kamil Kalaš, 
obchodní ředitel.

Ocenění převzal 
Vítězslav Dostál, 
strategický 
ředitel 
marketingu.
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Produkt roku 2016
Gerflor CZ s.r.o.

Vinylové dílce s integrovanou fixací GERFLOR Creation X´Press

Produkt roku 2016 
WOODEXPERT s.r.o.

Odběrová sada pro měření vlhkosti

Společnost WOODEXPERT s.r.o. sdružuje experty z oblasti stavebnictví a zpracování dřeva. 
Základem její činnosti je co nejhlubší znalost odborné problematiky, měření, testování 
a ověřování všech faktů. „Naším hlavním cílem je nestranně posuzovat, pomáhat předcházet 
problémům, případně řešit ty již nastalé,“ říká Ing. Marek Polášek, Ph.D. 
Proto společnost WOODEXPERT s.r.o. vyvinula na základě dlouhodobé spolupráce s mnoha 

podlaháři jednoduché, rychlé a přesné řešení, 
které umožňuje provést laboratorní měření vlhkosti 
betonu, anhydritu, dřeva, OSB desek, dřevotřísky 
a dalších materiálů velmi levně a rychle. Pomůckou 
je zdarma zasílaná odběrová sada, která obsahuje 
tři hermeticky uzavíratelné nádoby na vzorky, návod 
a jednoduchý formulář pro označení odebíraných 
vzorků. Podle jednoduchého návodu odeberete 
vzorky materiálů do připravených nádob, vložíte do 
přepravního tubusu a odešlete na adresu společnosti 
WOODEXPERT s.r.o. Standardní doba zkoušky jsou 
tři dny. Přesnost odpovídá použité metodě váhové 
zkoušky. K provedenému měření vlhkosti je firmou 
WOODEXPERT s.r.o. vystaven protokol o zkoušce.

www.woodexpert.cz

GERFLOR Creation X´Press – odnímatelné dílce s revoluční 
konstrukcí s integrovanou fixací – to je produkt 
společnosti GERFLOR, který vznikl na základě 
požadavků zákazníků. Ti chtěli odolnou 
krytinu, kterou je možné snadno instalovat 
např. v pronájmech či v místech, kde je 
z nějakého důvodu třeba ochránit původní podlahovinu 
či podklad. Nyní je k dispozici ve třech provedeních: 

• Creation 30 X´Press je vhodný pro bytovou zátěž (tl. 4 mm s 0,30 mm silnou nášlapnou 
vrstvou), má 10 dřevěných a čtyři minerální dekory;

• Creation 55 X´Press je vhodný jak pro bytovou, tak komerční zátěž (tl. 4 mm s 0,55 mm 
silnou nášlapnou vrstvou), má šest dřevěných a čtyři minerální dekory; 

• Creation 70 X´Press je určený pro komerční zátěž (tl. 5 mm s 0,70 mm silnou nášlapnou 
vrstvou), má sedm dřevěných, čtyři minerální a čtyři textilní dekory. 

Podlahovina se skládá z nášlapné vrstvy, která je dále ošetřena odolnou glazurou PUR+, 
vrstvy nesoucí dekor, dvou kompaktních vrstev vyztužených sklovláknitou mřížkou a ze spodní 
nylonové podložky, na kterou je nanesená fixace. Výsledkem je komplexní vinylová krytina, která 
ani po odstranění dílce nezanechává zbytky lepidla na podkladu.                      www.gerflor.cz
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Ocenění převzali 
Zdeněk Pyšný, Sales Area Manager,

a Albert Wizman, Housing Area Sales Manager.

Ocenění převzal 
Marek Polášek.
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