
2010 2011 2012 2013 2015 2010 - 2015

body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí body pořadí

Saint-Gobain Construction Products CZ 
a.s. Divize WEBER

1000 1-5 1800 1 1900 1 1000 1-3 5700 1

BAUMIT, spol. s r.o. 400 13-17 1000 3-8 700 5-8 700 4-8 1000 2-4 3800 2

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 1000 1-5 1000 3-8 700 4-8 2700 3

HAURATON ČR, spol. s r.o. 700 7-12 400 11-16 700 5-8 1800 4

Českomoravský beton, a. s. 1700 1 1700 5-6

VITRÁŽE - Petr Švamberg 700 7-12 1000 3-4 1700 5-6

MEIBES s.r.o. 1000 3-8 400 9-13 1400 7

LB Cemix, s.r.o. 400 13-17 400 11-16 200 14-19 200 13-14 1200 8-9

Robert Bosch odbytová s.r.o. 200 17-20 1000 3-4 1200 8-9

Deceuninck, spol. s r.o. 700 7-12 400 11-16 1100 10-13

HPI - CZ spol. s r.o. 1100 2 1100 10-13

Sika CZ, s.r.o. 700 7-12 400 9-13 1100 10-13

SITEL, spol. s r.o. 1100 2 200 14-19 1100 10-13

BLOCK a.s. 1000 2-4 1000 14-23

Českomoravský cement, a. s., 
nástupnická spol.

1000 3-8 1000 14-23

EMBECO CZ s.r.o. 1000 1-3 1000 14-23

EUROVIA CS, a.s. 1000 3-8 1000 14-23

Herrenknecht AG 1000 3-8 1000 14-23

PARAMO, a.s. 1000 1-5 1000 14-23

Rieder Beton, spol. s r.o. 1000 1-5 1000 14-23

Technistone 1000 2-4 1000 14-23

TESLA LIGHTING s.r.o. 1000 1-3 1000 14-23

Wolf System spol. s r.o. 1000 1-5 1000 14-23

LOMAX & Co. s.r.o. 200 18-22 700 5-6 900 24

Sanitec, s.r.o. 800 6 800 25

BEST, a.s. 700 4-8 700 26-35

IMA s.r.o. (Institut mikroelektronických 
aplikací)

700 4-8 700 26-35

KNAUF PRAHA, s.r.o. 700 9-10 700 26-35

KRINNER CZ s.r.o. 700 5-8 700 26-35

ROMOTOP spol. s.r.o. 700 5-8 700 26-35

Roxtec CZ s.r.o. 700 7-12 700 26-35

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. 700 9-10 700 26-35

STO s.r.o. 700 5-6 700 26-35

TTS energo s.r.o. 700 7-12 700 26-35

WAVIN OSMA s.r.o. 700 4-8 700 26-35

CEMEX Czech Republic, s.r.o. 200 18-22 400 11-16 600 36-37

Rigips, s.r.o. 200 18-22 400 9-13 600 36-37

ALUPLAST GmbH 400 9-13 400 38-49

ARDEX Baustoff, s.r.o. 400 13-17 400 38-49

AUTOGARD 400 7 400 38-49

ELKO EP, s.r.o. 400 9-12 400 38-49

EUROSYSTEMY GROUP, s.r.o. 400 11-16 400 38-49

IZOL94, s.r.o. 400 13-17 400 38-49

Likov s.r.o. 400 9-12 400 38-49

LINDAB, s.r.o. 400 13-17 400 38-49

Meva a.s. - Divize Bezděkov 400 9-12 400 38-49

RECTOR Česká Republika, organizační 
složka

400 9-13 400 38-49

STOMIX, spol. s r.o. Žulová 400 11-16 400 38-49

SULKO s.r.o. 400 9-12 400 38-49

BONA CR, spol. s r.o. 200 14-19 200 50-60

CARETTA TECHNOLOGIES s.r.o. 200 18-22 200 50-60

CD GROUP s.r.o. 200 17-20 200 50-60

CIKO s.r.o. 200 17-20 200 50-60

GOLDBECK PREFABETON s.r.o 200 18-22 200 50-60

HIPPO, spol. s r.o. 200 14-19 200 50-60

KERAMAG AG 200 14-19 200 50-60

NEWAG Praha spol. s r.o. 200 14-19 200 50-60

RONN DRAIN COMPLET, s.r.o. 200 13-14 200 50-60

SOFIM, spol. s.r.o. 200 50-60

STEP STYLE spol. s r.o. 200 17-20 200 50-60

Rating  kvality nabídky výrobců a dodavatelů technologií pro stavebnictví podle hodnocení výsledků jejich 
inovací při posuzování: Známky kvality VÝROBEK – TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 

Hodocení se opírá o výsledky z let 2010-2015 (za pět ročníků hodnocení) a uvádí počet získaných bodu 
a pořadím firem v jednotlivých letech a za celé období.



Rating (RABF V-T) dodavatelů výrobků a technologií 
pro stavebnictví

Společné hodnocení programů: Známka kvality „VÝROBEK TECHNOLOGIE pro architektury 
a stavitelství“ udělované Nadací pro architekturu a stavitelství a jejími partnery; Grand Prix udělované v rámci 
veletrhu FOR ARCH a Zlaté medaile udělované na veletrhu IBF tvoří základ RABF dodavatelů výrobků 
a technologií pro stavebnictví. 

Široká nabídka výrobků a technologií je nezbytnou podmínkou pro kvalitu dokončených staveb, ovlivňuje 
jejich trvanlivost a estetickou úroveň a celkovou užitnou hodnotu. Jejich značné cenové rozpětí, které se 
výrazně odráží na konečné ceně staveb, ne vždy vyjadřuje skutečný kvalitativní přínos jednotlivých prvků 
k celkové hodnotě stavebního díla. V rostoucí soutěži, ve snaze prezentovat, že právě nabízený výrobek je 
ideální z vybraného hlediska (energetické účinnosti, pevnosti, údržby, apod., nejčastěji však ceny), nepřináší 
často internetové nabídky a reklamní tiskoviny kompletní potřebné informace o jeho vlastnostech a o 
podmínkách jeho optimálního zabudování do stavby, kterým teprve stavebník na své stavbě jejich hodnotu 
získá. A přesto, že za stavebníka výběr podle typu stavby často zprostředkuje odborník: projektant nebo 
dodavatel stavby, i pro tyto odborníky je obtížné sledovat celou výrobkovou nabídku a orientovat se ve všech 
novinkách, které se pravidelně na trhu objevují. Občas může chybět i podpůrný argument pro volbu mezi více 
nabídkami, kterým by svoje doporučení stavebníkovi doložil.

Špatné okno znehodnotí celou obálku budovy, ale zrovna tak je málo platné mít kvalitní okno ve stěně, 
která má tepelné mosty, nebo které je špatně osazeno. I dobře tepelně navržená obálka, bez dořešení větrání 
(téměř vzduchotěsná), se může stát pastí, která kumulací CO2 prudce zhorší kvalitu vnitřního prostředí 
budovy a stane se téměř vražednou v kombinaci se spalovacím procesem (kamna, kotel, krb) v místnosti jím 
vyvolanou kumulací CO. Proto pro rozhodnutí o dobrém výrobku a technologii nestačí jen atest ze zkušebny, 
či prohlášení o shodě od výrobce, ale kompletní návod, specifikaci pro použití ve stavbě.

A právě nápovědou v tomto procesu je samostatné posuzování výrobků a technologií prováděné 
odbornými komisemi, dle kompletně doložené dokumentace o jejich výrobě, technických podmínkách 
a podmínkách zabudování do stavby.

První z nich jmenujme od roku 2008 udělovanou Známka kvality „VÝROBEK TECHNOLOGIE pro 
architekturu a stavitelství“ (program V-T). Hodnocení organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 
v rámcisvého programu Česká stavební akademie ve spolupráci s těmito organizacemi:Asociace inovačního 
podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků,České vysoké učení technické v Praze – 
Fakulta stavební, Český svaz stavebníchinženýrů, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro 
výstavbu silnicPraha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu.

Podmínkou získání této známky je posouzení komplexní dokumentace o výrobku a technologii, včetně 
vzorku a podmínek zabudování do stavby, na jejichž základě odborná komise uděluje bronzové, stříbrné 
a zlaté známky s uvedením roku udělení, které slouží výrobci k označení prodejní dokumentace i samotných 
výrobků. Dokumentace je dlouhodobě dostupná na www.výrobek-technologie.cz a oceněné produkty 
jsou každoročně zařazeny do reprezentačního katalogu i do putovní výstavy Stavby roku, se kterou jsou 
presentovány loni na osmi významných odborných akcích a veletrzích.

Další hodnocení od svého počátku uděluje stavební veletrh FOR ARCH v Praze jako GRAND PRIX pro 
nejlepší přihlášené výstavní exponáty. Tento výběr je rovněž svěřen nezávislé odborné porotě, která hodnotí 
zejména inovativnost přihlášených výrobků, které jsou presentovány na stánkách vystavovatelů. Hodnocení 
zahrnuje přihlášené výrobky ze všech nomenklatur veletrhu a je udělováno ve dvou stupních: Čestné uznání 
a Grand Prix. Výrobky v rámci každého stupně jsou oceňovány bez rozlišení pořadí. Oceněné výrobky jsou 
označeny na veletrhu a jsou publikovány.

Podobný systém hodnocení nezávislou odbornou porotou má i stavební veletrh IBF v Brně, který tradičně 
uděluje Zlaté medaile pro nejlepší exponáty vystavené na veletrhu a přihlášené vystavovateli. Medaile jsou 
udělovány v předem definovaných kategoriích na slavnostním večeru veletrhu a jsou označeny na veletrhu. 
Hodnocení má svoje stanovy a pravidla obdobná jako u ostatních veletrhů v BVV.

A právě ve spolupráci s veletržními agenturami vznikla myšlenka použít systém ratingu Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství (RABF), který byl prvně použitý loni při Stavbě roku pro stavební dodavatele i pro 
stavební výrobky a technologie, respektive pro jejich dodavatele. RABF V-T vychází z pětiletých výsledků 
hodnocení Nadace ABF v programu V-T a rozvíjí je ohodnocením v rámci obou veletrhů. Systém RABF V-T 
takto zatím zahrnuje tří samostatná hodnocení, je však otevřen i pro další podobné hodnotící programy, které 
by jej dále obohatily. V současné podobě však již představuje až 100 inovací posuzovaných ročně.  Jednotlivá 
dosažená hodnocení za posuzované výrobky a technologie získané jejich přihlašovateli (většinou výrobci)
jsou bodově oceněna a jejich přihlašovatelé získají výsledný počet bodů a celkové pořadí mezi posuzovanými 
partnery. RABF V-T vyjadřuje jejich angažovanost při prezentaci kvality, jejich inovativnost, poskytování 
informací a podporu pro kvalitní realizace nových staveb. Získané body a pořadí v RABF V-T jsou potom 
doporučením pro uživatele jejich produktů.Aktuální výsledky upravované po každoročních hodnoceních 
sledujete proto na stránkách www.rabf.cz.

Jan Fibiger


