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Zkušenost
a profesionalita,

to jsou přednosti firmy Milan Šesták – ProfiObklad
Stavební činností se firma Milan Šesták – ProfiObklad zabývá od počátku 90. let a od roku
1992 se specializuje především na montáž obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního i umělého
kamene. Bohaté zkušenosti v oboru nabyla realizací staveb po celé ČR i v zahraničí, a to od malých
rekonstrukcí koupelen až po realizace obkladů a dlažeb v nadstandardních reprezentačních
obytných sídlech i veřejných prostorách bank, autosalonů, restaurací a nemocnic. Milana Šestáka
jsme se zeptali:

Krátce čtenářům prosím vaši firmu představte. Co především
zákazníkům nabízíte?
Jak již bylo výše řečeno, stavebnictvím se zabýváme od počátku
90. let. Prvotním impulzem k orientaci na obklady a dlažby byl
návrat z dlouhodobého pracovního pobytu mého kamaráda v Itálii,
který se tam jako obkladač seznámil s tehdy u nás ještě neznámými moderními technologiemi pokládky do lepidel, se stěrkovými
hmotami a vůbec s veškerými postupy přípravy podkladů a vlastní
montáže keramiky, které nyní již považujeme za samozřejmé
a běžné. Naši zákazníci od nás získávají dlouholetou zkušenost
a především profesionalitu a znalost oboru. To znamená, že nejsme pouze dobrými a šikovnými řemeslníky, ale také mnohdy
suplujeme technology, projektanty a architekty. Zákazníkovi jsme
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schopni navrhnout a také realizovat systémová řešení např. teras,
balkonů, sprchových koutů atd. Mnoho stavebníků totiž ještě stále
podceňuje nutnost např. správně provedených hydroizolací a dilatací, které mohou mít zásadní vliv na trvanlivost díla. Zákazník od
nás dostane perfektně provedenou práci včetně poradenského
servisu a řešení problematických částí zakázky. Pokud je problém
přece jenom složitější, jsme napojeni na techniky výrobce stavební
chemie, kteří na stavbě provedou nutné zkoušky a navrhnou řešení
i těch nejzapeklitějších problémů. Prakticky a krátce – zákazníkům
nabízíme montáže dlažeb a obkladů z keramiky a kamene všech
rozměrů podle přání a podkladů investora, a to do koupelen,
kuchyní, hal, chodeb, na schodiště, do bazénů a bazénových hal,
na terasy, fasády… Samozřejmě s tím souvisí příprava podkladů

fórum rozhovor
– sanace betonů, penetrace a stěrkování podkladů, hydroizolace
stěn a podlah, osazení těsnicích profilů a pásů, hydroizolace teras
pod dlažbu a dodávka materiálů – dlažby a obklady podle výběru
investora, stavební chemie, doplňky, sanita.
Vím, že se v současné době zabýváte problematikou montáže
keramických obkladů a dlažeb v nízkoenergetických dřevostavbách rodinných domů. Jsou tyto stavby něčím specifické
a jak jste se k této činnosti dostali?
Dřevostavby jsou specifické především tím, že stále „pracují“, a tím
pádem je třeba s těmito pohyby počítat. Je nutno stěny a podlahy
vzájemně dilatovat a umožnit tak jejich pohyb. Další náročnou
částí dřevostaveb je velice odpovědné provedení hydroizolací
v místech, která mohou přijít do styku s vodou. K dřevostavbám
jsme se dostali vlastně náhodou. Známý známého potřeboval
pomoc se subdodávkou obkladů pro firmu stavějící tyto domy.
Po zakázce jsme byli stavbyvedoucím osloveni, jestli nechceme
spolupracovat i na dalších stavbách jako subdodavatel obkladačských a zednických prací. Chtěli jsme, a proto spolupracujeme
s touto firmou dodnes k oboustranné spokojenosti.

Jste členem profesního Cechu obkladačů České republiky
a Hospodářské komory ČR. Co vám tato členství přinášejí?
Členství v těchto organizacích není jenom prestižní záležitostí,
protože se zákazník dozví, že firma má takové kvality, že byla do
cechu přijata a že to znamená určitou záruku úrovně.
Členství v cechu nám přináší další kontakt s oborem a lidmi
v něm. Cech je organizátorem mnoha akcí, například odborných
seminářů a exkurzí do keramiček, ale také podporuje učňovskou
mládež v našem oboru. A pro nás je hlavně zázemím s kontakty
na všechny významné výrobce a dodavatele čehokoli potřebného v tomto oboru včetně specialistů z oboru na stavebních
fakultách.
Hospodářská komora je naopak rádcem v podnikatelském pro-

středí nejen ČR, ale také v rámci Evropské unie. Jejím prostřednictvím se dozvím mnoho zajímavého o novinkách v zákonných
úpravách a možnostech v podnikání.
Jak si prohlubujete profesní vzdělání?
Své vědomosti a vzdělání v oboru neustále doplňujeme nejenom praxí, ale především účastí na školeních a seminářích
pořádaných jak bylo výše uvedeno cechem nebo přímo výrobci
stavební chemie a ostatních produktů a nářadí potřebných pro
naši práci.
Na brněnském výstavišti jste pracovali na realizaci ukázkového
domu. Můžete nám projekt přiblížit a jak se na něm vaše firma
konkrétně podílela?
Jedná se o vzorový dům – nízkoenergetickou dřevostavbu firmy,
se kterou spolupracujeme. Je umístěn v areálu stavebního centra
EDEN 3000 na brněnském výstavišti. Podíleli jsme se na ní stejně jako na ostatních stavbách pro tuto firmu kompletní montáží
keramických obkladů a dlažeb, včetně všech příprav podkladů
a dodávkou stavební chemie.

Pracovali jste tam s velkoplošnými formáty obkladů. Jak se
s nimi pracuje, vyžadují nějaké specifické postupy?
Pracuje se s ním jako s každým jiným slinutým materiálem na
podlahovém topení, pouze s tím rozdílem, že podklad musí být
perfektně vyrovnán. Specifickým postupem u velkoformátových
materiálů je nanášení tmelu také na rubovou stranu dlaždice,
pokud nejsou použity speciální tmely, kdy to není nutné. Samozřejmostí pak je nářadí, kterým je možno takové materiály
řezat.
Děkuji za rozhovor.
Radka Erbenová, r.erbenova@atemi.cz
Foto: archiv firmy
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