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Jsme tam, kde vy stavíte

Už 25 let jsme tam, kde vy stavíte. Vyrábíme pre-

fabrikované betonové stavební dílce a  znají nás 

všichni, kdo potřebují prvotřídní výrobky z betonu, 

železobetonu a předpjatého betonu nebo využíva-

jí služby související s dodávkami našich produktů 

pro širokou oblast stavebnictví. 

Dříve byla Prefa Brno známa jako dodavatel 

panelových domů, nyní je náš záběr mnohem širší. 

Máme několik produktových skupin, které zahrnují 

kanalizace, komunikace a  drobný stavební mate- 

riál, pozemní stavby, nádrže a prostorové prefab-

Neodmítáme     
žádnou výzvu 

rikáty. Kromě toho provádíme zámečnické a  ko-

voobráběcí práce, montujeme ocelové konstrukce 

a  vyrábíme formovací techniku v  rámci skupiny 

PREFASTEEL. 

Na náš výrobní program navazují i  dceřiné 

společnosti, které dotvářejí komplexní nabídku pro 

stavebnictví a  příbuzné obory – PREFA KOMPO-

ZITY se zabývá výrobou a prodejem kompozitních 

profilů a  výrobků z  těchto profilů a  také montáží 

konstrukcí z kompozitních materiálů. PRESTA-mix 

vyrábí a prodává transportbeton.

Naše nabídka zahrnuje řadu originálních výrobků a konstrukcí z vlastního vývoje, které jinde nenajdete. Platí 
o nás, že tam, kde ostatní končí, my začínáme. Ačkoliv je sortiment našich výrobků a služeb opravdu rozsáhlý, 
je zároveň neohraničený – neustále ho totiž rozšiřujeme a zdokonalujeme, abychom splnili všechny požadavky 
našich zákazníků. 

Výrobky i technologie průběžně inovujeme. Vyrábíme přitom na nejmodernějších strojích a linkách a jsme 
aktivními účastníky vývojových projektů. Svůj čas, energii a prostředky investujeme do odvážných projektů a ne-
typických řešení – neodmítneme žádnou výzvu, naopak ji bereme jako další impuls pro naši výrobu. 

Naši zákazníci se mohou spolehnout nejen na tradici, spolehlivost a stabilitu silného evropského výrobce, 
ale také na zkušenosti a schopnosti našich zaměstnanců ve všech výrobních závodech v Kuřimi, Oslavanech, 
Strážnici, Hodoníně a Veselí nad Moravou. Zaměstnance považujeme za vůbec nejdůležitější součást naší firmy. 
Většina z nich pracuje pro Prefu Brno řadu let a jejich mnohaleté know-how je vtisknuto v kvalitě našich výrobků. 

Nejdůležitější součástí Prefy Brno jsou lidé

Investujeme 
do odvážných 

projektů 
a netypických 

řešení.
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Betonové 
prefabrikáty 
mají budoucnost

Kvůli panelovým sídlištím neměly mezi lid-

mi dobré jméno. Jenže po chvilkovém tápání 

stavebníci pochopili, že se bez betonových 

stavebních prvků neobejdou. Prefabrikace je 

totiž jedním z  nejefektivnějších způsobů, jak 

zároveň zajistit špičkovou kvalitu staveb, sní-

žit materiálovou náročnost a zvýšit produktivi-

tu prací. „Je lepší a rychlejší vyrobit potřebný 

díl v továrně než ho tvořit na stavbě,“ říká Ing. 

Jaroslav Starosta, generální ředitel Prefy Brno. 

Prefa Brno funguje už 25 let. Jak se 

za tu dobu změnil pohled zákazníků na 

vaši firmu? 

Jsme tradiční a spolehlivá česká firma s širo-

kým sortimentem produktů a na to naši odbě-

ratelé slyší. Zatímco kdysi jsme byli vnímáni 

jako společnost, která dělá jen hrubou stavbu, 

dnes už to dávno neplatí. Pouštíme se do mno-

ha dalších oblastí – např. venkovní architektu-

ry, v  níž tvoříme třeba dekorativní lavičky či 

truhlíky s různými povrchovými úpravami, bar-

vami apod. Nepřešlapujeme na místě. Neustá-

le se snažíme zefektivňovat výrobu a rozšiřovat 

nabídku a přicházíme s mnoha technologický-

mi inovacemi. V oboru máme pozici lídra, tak-

že klienti vědí, že jim vždy nabídneme nejlepší 

možné řešení ušité na míru. Díky tomu máme 

zákazníky nejen v Česku, ale i ve světě – naše 

betonové prefabrikáty jsme dodávali třeba i do 

Japonska.

Takže betonové prefabrikáty mají 

budoucnost? 

Ačkoliv spousta firem ještě odlévá beton v mo-

nolitu, pohled na stavebnictví se mění. Proto 

jsem přesvědčen, že budoucnost mají, a  vel-

mi slibnou. Vždyť díky prefabrikaci můžete na 

stavbách montovat betonové stropy už během 

pár hodin – začali jsme s tím před dvaceti lety 

a  teď montujeme několik takových stropních 

konstrukcí týdně na rodinné domy v  našem 

regionu. To je jedna z oblastí, kde jsou výhody 

prefabrikace nesporné. Už se znovu staví i byto-

vé domy z betonových prefabrikátů – připravíme 

nosný železobetonový skelet, který pak staveb-

níci po obvodu dozdí a zateplí a uvnitř variabilně 

rozdělí lehkými příčkami. Samozřejmostí jsou 

stropní konstrukce z předpjatých panelů Spiroll, 

prefabrikovaná schodiště a balkóny. Domy pak 

vznikají velmi rychle a jsou kvalitní. 

Daří se Prefě Brno objevovat nové 

příležitosti? 

Na trhu už se uplatnily naše schodišťové díl-

ce, zahradní architektura, prvky městského 

mobiliáře a spousta dalších produktů. A  to je 

jen část nových příležitostí. Zhruba osm let 

úspěšně rozvíjíme tzv. prostorové prefabrikáty, 

což jsou velkorozměrové železobetonové „kra-

bice“, které se používají jako nádrže, případně 

v obrácené poloze jako trafostanice, strojovny 

a jiné objekty. Umíme zkrátka ledacos a pora-

díme si i se specialitami, nad kterými si jinde 

lámou hlavu. 

Čím se tedy odlišujete od konkurence? 

Vždy se snažíme dávat našim produktům vyšší 

přidanou hodnotu. Například do nádrží zabu-

Na začátku 90. let minulého století považovali mnozí betonové 
prefabrikáty za přežitek.

„Pohled 
stavebních firem 
na prefabrikáty se 
mění k lepšímu. 
Vědí, že jim šetří 
čas a jsou velmi 
kvalitní.“
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Betonové 
prefabrikáty 
mají budoucnost

„Většina nových 
výrobků a inovací 
stávajícího programu 
je výsledkem našeho 
vývoje. Mít vlastní 
vývoj je nezbytné.“

dováváme technologická zařízení, jako jsou 

průchodky, filtry, norné stěny, ukotvení proti 

vztlaku apod. Schodišťové i jiné dílce zase vy-

rábíme na zakázku, takže jsou všechny rozmě-

ry měnitelné. V případě zahradní architektury, 

plotových dílců a  městského mobiliáře nabí-

zíme kvalitní povrchové úpravy (barvy, dezén) 

podle výběru zákazníka. A do dílců pro kanali-

zační stoky zapracováváme výstelky z tavené-

ho čediče, které zaručují kanalizaci dlouhově-

kost. U většiny výrobků zajistíme také montáž, 

abychom zaručili správné použití a zvýšili hod-

notu díla.

Nakolik je pro vás nezbytné mít vlastní 

vývoj? 

Je to naprostá nutnost. Ostatně většina no-

vých výrobků a  inovací stávajícího výrobního 

programu je výsledkem našeho vývoje. Nemá-

me sice specializovaný útvar, který by se zabý-

val pouze vývojem, ale ve své běžné pracovní 

náplni se mu věnuje spousta zaměstnanců. 

Co lze očekávat v oboru betonových 

prefabrikátů v příštích letech? 

Bude pokračovat velký tlak na snižování cen 

stavebních objektů a  snížit náklady je samo-

zřejmě snazší přímo ve výrobnách než se o to 

snažit na stavbách, které ovlivňuje počasí. Už 

nyní má výroba v hale výhodu v  lepší organi-

zaci práce, ve vyšší mechanizaci a  v  mnoha 

případech i v automatizaci. Do budoucna navíc 

přibude ještě robotizace a digitalizace. V Prefě 

Brno jsme na to připraveni a na tyto trendy se 

těšíme. 
Na 

budoucnost 
jsme 

připraveni.



Sázíme na 
technologické 
inovace, loajální 
a zkušené lidi 
a dlouholeté 
know-how.
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Historie       společnosti
Novodobá historie Prefy Brno se začala 

psát v  květnu 1992, kdy prošel podnik 

založený v  50. letech minulého století 

privatizací. Hned nato začala společnost 

inovovat výrobní program a  přizpůsobo-

vat ho novým potřebám na trhu. Kromě 

nových produktů vznikly i  nové výrobní 

kapacity, když v druhé polovině 90. let za-

čala výroba kompozitních materiálů v br-

něnských Dolních Heršpicích. 

Inovace a  rozšiřování výroby pokra-

čovaly i v novém tisíciletí, přibyly i dceřiné 

společnosti zaměřené na další betonářské 

oblasti. Reakcí na finanční krizi a  násled-

nou recesi stavebnictví v  letech 2009 až 

2013 bylo zeštíhlení společnosti a  sou-

středění na služby a speciální technologie. 

Novými příležitostmi pro Prefu Brno jsou 

nyní třeba i rozvoj venkovní architektury či 

prostorové prefabrikace. 

1951 
Založení Jihomoravské 
Prefy, předchůdce 
současné společnosti.

50. až 60. léta
Výstavba areálů 
současných závodů 
v Hodoníně, Strážnici 
a Oslavanech. 

70. léta
Rozvoj výroby trub ve 
strážnickém závodě 
a unifikovaných 
skeletových soustav 
v Hodoníně. 

1989 až 1990
Zahájení moderní 
výroby trub ve 
Strážnici, nová výroba 
stropních panelů 
Spiroll v Kuřimi. 

5. května 1992
Založení akciové 
společnosti a její 
následná privatizace 
kupónovou metodou. 
Začíná se psát 
novodobá éra Prefy 
Brno. 

2006
Posílení prodeje na 
Slovensku po založení 
společnosti Prefa Brno 
SK. 

2008
Výstavba nové 
výrobní haly pro 
prostorové prefabrikáty 
v Hodoníně, pořízení 
nového vibrolisu 
v oslavanském závodě. 

2009 až 2011
Rozšíření areálu 
závodu 
ve Strážnici a výstavba 
druhé betonárky. 

2011 až 2012
Rozvoj stavební 
činnosti – výstavba 
hal, nádraží apod. 
Rozvoj výroby 
venkovní architektury 
(dekorativních 
výrobků). 

2015 až 2017 
Rozvoj výroby prostorové 
prefabrikace v Hodoníně, 
nová výrobní hala 
pro velkorozměrové 
prefabrikáty v Kuřimi 
a rozšíření areálu 
závodu v Oslavanech 
včetně vybudování 
nové kapacity na 
vibrolisované výrobky. 

Jak šel čas
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Historie       společnosti

„Vyrábíme na nejmodernějších strojích a linkách 
a zároveň dbáme na zkušenosti a schopnosti našich 
zaměstnanců. Neustále inovujeme produkty i techno-
logie a nebojíme se investovat čas a prostředky do od-
vážných projektů a netypických řešení.“

Ing. Michal Holák
výkonný ředitel

Neustále inovujeme

V současnosti je Prefa Brno stabilní a sil-

nou společností. Ačkoliv jsme pevně zakoře-

nění na jižní Moravě, naše výrobky využívají 

zákazníci po celé republice i v mnoha zemích 

Evropy. Naše renomé podporuje nejen důraz 

na technologické inovace, ale i tým loajálních 

a  zkušených lidí. Díky velikosti společnosti 

a  dlouholetému know-how dokážeme zvlá-

dat jakékoliv projekty a  uspokojit prakticky 

všechny požadavky klientů. 

1992 až 1995
Inovace výrobního 
programu – 
prefabrikované 
kanalizační šachty, 
univerzální skeletový 
systém, vibrolisovaná 
„zámková“ dlažba, 
stropní konstrukce 
na bázi předpjatých 
panelů Spiroll, 
prefabrikované nádrže. 

1997 až 1998
Vibrolis v provozu 
v Božicích, nové 
zařízení na výrobu 
kanalizačních šachet 
a trub, vytvoření 
závodu Kompozity na 
výrobu kompozitních 
materiálů v Brně – 
Dolních Heršpicích. 

2003
Rozdělení výrobního 
programu do 
jednotlivých 
produktových skupin, 
což dodnes tvoří 
základ naší výrobkové 
specializace. 

2003 až 2007
Nový vibrolis 
v hodonínském 
závodě, posílení výroby 
kanalizačních šachet 
díky dvěma novým 
linkám, rekonstrukce 
a rozšíření výroby 
stropních panelů 
Spiroll. 

2005
Založení dceřiné 
společnosti PREFA 
KOMPOZITY, vznik 
společného podniku 
PRESTA-mix na výrobu 
transportbetonu. 

Výrobu 
neustále 

rozšiřujeme.

Vývoj výroby betonu v Prefě Brno

1992  2016(v m3)
72 227 m3  121 964 m3
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Beton se dá 
kompletně 
recyklovat.
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Beton: 
stavivo s historií 
i budoucností

Předností staveb z betonu je i jejich hospodár-

nost, která je dána už zmíněnou trvanlivostí a vy- 

užitím i místně dosažitelných surovin. To samozřej-

mě pozitivně ovlivňuje i náklady na výstavbu. 

Opomenout nelze ani možnost recyklace beto-

nu. Při demolicích se dá získaný materiál použít do 

podkladních vrstev staveb a na různé zásypy a te-

rénní úpravy. Nahrazují se tím jiné, často přírodní 

zdroje. Šetří to nejen finanční náklady, ale také ži-

votní prostředí.

U prefabrikátů přibývají výhody

Beton se zpravidla používá v kombinaci s ocelovou 

výztuží různého druhu. Beton bez výztuže, označo-

vaný jako prostý beton, odolává výborně namáhání 

v  tlaku, vyztužený beton navíc přidává i  pevnost 

v  tahu. To ho předurčuje k použití na těch nejná-

ročnějších stavbách.

Samostatnou kapitolou betonových konstrukcí 

je pak výstavba z prefabrikovaných dílů. Tento způ-

sob má oproti klasické betonáži do bednění přímo 

na stavbě řadu výhod, přičemž přednosti monoli-

tického betonu, jako jsou libovolný tvar, trvanlivost 

nebo požární odolnost, zůstávají. Navíc se ale přidá-

vají další přednosti – vyšší jakost jednotlivých dílců, 

kvalitnější povrch, rychlejší výstavba či úspora skla-

dovacích prostor přímo na staveništi.

Beton se řadí mezi nejběžnější a  také nejrozšíře-

nější stavební materiály. Má svoji dlouhou historii 

a  zrovna tak budoucnost. To pro svoje vlastnos-

ti a  všestrannost, které z  něj činí nepostradatel-

né a  stále vyhledávané stavivo. Z  betonu mohou 

vznikat obytné komplexy, přehradní nádrže i silnice 

stejně jako drobné dekorační předměty. Své uplat-

nění nachází v exteriérech i interiérech.

Experti beton nezřídka označují za umělý ká-

men. Vzniká totiž smícháním kameniva s pojivem, 

nejčastěji cementem, vodou a  dalšími příměse-

mi a  přísadami, které betonu dodávají specifické 

vlastnosti. Smícháním vody a  cementu startuje 

chemický proces, tzv. hydratace, a beton postup-

ně tuhne a tvrdne.

Pevnost, odolnost, trvanlivost

Vedle všestranného využití patří k dalším velkým 

výhodám betonu jeho pevnost v tlaku, odolnost, 

trvanlivost a  nehořlavost. Mezi jeho další před-

nosti se řadí jeho dobrá tvarovatelnost. V  te-

kutém nebo plastickém stavu je čerstvý beton 

podle bednění snadno zpracovatelný do poža-

dovaného tvaru. Dokončené stavby mají vysokou 

stabilitu. Když beton ztvrdne, získává vlastnosti 

podobné kameni – je pevný, odolný vůči povětr-

nosti a vodě.

Víte, že...?

… výroba betonu na jednoho oby-
vatele se ve vyspělých zemích po-
hybuje mezi 1,5 až 3 tunami. 

Beton je nepostradatelné stavivo. 
Uplatnění najde všude.
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Kanalizace

všichni, kdo potřebují vyrobit něco speciálního, na-

příklad atypické kanalizační stoky.

Oproti konkurenci máme i další výhody – jako 

jediní například umíme vyrobit celoobvodové čedi-

čové výstelky kanalizačních trub. Dokážeme také 

vyrobit speciální tvary a  řešení trub a  šachet pro 

výstavbu inženýrských sítí. 

Podle požadavků zákazníka poskytujeme 

i  další služby, například poradenství, projektové 

práce nebo dopravu a  montáž stavebních kon-

strukcí i mimo jižní Moravu.

„Kromě tradičních výrobků zvládáme i speciální věci, 
nebojím se říci doslova „špeky“, které jinde nezvlád-
nou. Připravujeme také individuální řešení podle po-
žadavků zákazníka a nebojíme se ani zakázek mimo 
Česko, protože pro nás není problém žádná dopravní 
vzdálenost. Naší výhodou je vysoká kapacita ve všech 
skupinách výrobků pro výstavbu kanalizací a z toho 
vyplývající pružná reakce na požadavky zákazníků.“

Milan Polčin
produktový manažer skupiny Kanalizace

Zvládáme to, co jinde neumějí

Ve Strážnici se specializujeme na výrobu dílců pro 

výstavbu kanalizací a  svým výkonem i  rozsahem 

sortimentu patříme k největším výrobcům ve střed-

ní Evropě. Nabídka produktů obsahuje ucelený 

systém betonových a  železobetonových prefabri-

kátů pro výstavbu kanalizací, tedy především trub, 

šachet a vpustí.

Kvalita Prefy Brno nejen v tomto segmentu je 

dána historicky, stejně jako rozsáhlá a pestrá šká-

la výrobků. Pro naše klienty je důležité, že získají 

spolehlivého partnera, který je schopen doslova 

ušít jim stavbu na míru. I proto se na nás obracejí 

Vyrábějí se ve čtyřech základních druzích − s kruho-
vým a vejčitým profilem, žlabové a k protlačování – 
a v několika průměrech. V nabídce jsou trouby s hrdlem 
a integrovaným pryžovým těsněním na jednom konci 
a dříkem na druhém konci. Ke zvýšení životnosti 
a užitných vlastností lze trouby osadit čedičovou vý- 
stelkou bez snížení jejich vnitřního průměru.

Kanalizační trouby

Zaměření výroby  Trouby, šachty, vpusti
Výroba   Závod Strážnice
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Jako jediní 
umíme 

celoobvodové 
čedičové 
výstelky.
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Ulice 
Českobrodská, 
Praha 
Při rekonstrukci kanalizace v  pražské Čes-

kobrodské ulici jsme dodali železobetonové 

potrubí o průměru 1 400 mm s čedičovou vý-

stelkou. Pokládka probíhala v hloubkách od 

10 do 15 metrů, celková délka potrubí činila 

zhruba 450 metrů. Trouby byly zatahovány 

do ražené štoly dvěma způsoby – trouby na 

kolečkách a také pomocí speciálního zařízení 

vyvinutého přímo pro tuto stavbu. Generál-

ním zhotovitelem byla firma Čermák a  Hra-

chovec a.s. Subdodavateli byly firmy Pragis 

a.s. a Metrostav a.s.

Naše realizace: Kanalizace

Pracujeme 
i v náročných 
podmínkách.

Pokládka 
atypických šachet 
a potrubí probíhala 
v hloubkách 
od 10 do 15 metrů.
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Ulice 
Českobrodská, 
Praha 

Další naše realizace

• Železobetonové vejčité potrubí s čedičo-

vou výstelkou, ulice Mohylová, Plzeň

• Připojení skupinového vodovodu na VOV, 

Střelice

• Velkoprůměrové trouby a atypické šachty, 

ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
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Komunikace 
a drobný stavební 
materiál

• Lavička MIAKI – sedák betonový • Dlažba VERDELIT melír KORSIKA, čerpací 

stanice Miroslav

• Drenážní dlažba LORA, Hevlín

Může to znít všedně, ale produkty pro komu-

nikace a drobný stavební materiál z betonu už 

dávno nejsou jen šedou průmyslovou výrobou. 

Nově máme v nabídce kromě dlažeb, obrub-

níků a žlabů také prvky určené pro městskou 

a  zahradní architekturu. Dlažby, venkovní ar-

chitekturu a  ploty vyrábíme v  mnoha barev-

ných kombinacích a povrchových úpravách. 

Vyrábíme květináče, ploty a  například 

i  lavičky. Na základě individuálních požadav-

ků můžeme naše betonové prvky doplnit na-

příklad o znak města a další ozdobné detaily. 

Prvky zahradní a  městské architektury jsou 

natolik oblíbené a  designově výjimečné, že 

je nabízíme pod novou značku Prefa Decor®. 

Samozřejmostí v naší nabídce je také drenážní 

(vsakovací) dlažba, která se používá při stavbě 

silnic a chodníků. Právě Prefa Brno byla jednou 

z prvních společností, která s tímto produktem 

přišla na trh. Do této skupiny patří také bednicí 

a zdicí tvarovky, překlady a stropní desky, tedy 

obecně výrobky určené pro zděné konstrukce. 

Široký sortiment těchto výrobků je k dostání ve 

většině prodejen stavebnin v ČR.

Zaměření výroby  Dlažby, obrubníky, žlaby, tvárnice, překlady, stropní desky, venkovní architektura, systémy plotů 
Výroba   Závod Oslavany
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Komunikace 
a drobný stavební 
materiál

Betonové prefabrikáty pro komunikace 
a drobný stavební materiál z betonu 
už dávno nejsou jen šedou průmyslovou 
výrobou. Naše pestrá nabídka vás přesvědčí.

• Plot DEKOR – matrice dřevo, Padochov • Betonové nášlapy Deska natural, výstava 

IBF Brno

Žádný šedý beton, ale pestrá škála barevných 
kombinací a povrchových úprav. Tak vypadá na-
bídka venkovní a zahradní architektury. Design, 
který překvapí a který dotvoří veřejná prostran-
ství, parky a zahrady. Z bohaté nabídky produk-
tů lze vybírat dlažbu, květináče, lavičky, ploty, 
schodiště a další dekorativní zahradní prvky.

Venkovní architektura

„Naše prvky pro venkovní architekturu jsou 
v současnosti téměř nerozpoznatelné od dřevě-
ných či kamenných výrobků. Naše výrobky mají 
unikátní dezén a barevné provedení, které jsou 
výstupem našeho vlastního vývoje. Zákazníkům 
nabízíme široký sortiment služeb včetně mož-
nosti nákupů v našem e-shopu.“

Petr Šandera 
produktový manažer skupiny 
Komunikace a drobný stavební materiál

K nerozeznání 
od dřevěných výrobků

Betonové 
prvky oživují 

městský 
mobiliář.
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Vaňkovo 
náměstí, Brno
Zakázku realizovala firma Přemysl Veselý 

a použila při ní širokou škálu našich výrobků –  

například klasickou dlažbu (natural a červe-

nou) v kombinaci s reliéfní dlažbou pro lepší 

orientaci tělesně postižených a  obrubníky. 

Dalšími důležitými prvky celého prostoru 

jsou schodišťové dílce a  lavičky. Minima-

listické a  praktické lavičky z  betonu navrhl 

designér Jaroslav Juřica. Lavičky získaly 

dokonce zvláštní cenu poroty v soutěži City- 

Point v  roce 2005. Schodišťové dílce zase 

slouží jako schody i nášlapy. Celému náměstí 

vévodí dominanta v podobě Věže architektů, 

která vznikla v závodě Kuřim. 

Naše realizace: Komunikace a drobné stavební materiály

Beton je 
ideální 

materiál 
do města.
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Arch Centrum Brno, Havránkova

O vzorovou zahradu s využitím celé škály prvků 
z našeho sortimentu zahradní architektury se 
v brněnském Arch Centru starají pracovníci naší 
partnerské firmy AGRO Tuřany. Zahrada, která 
je opravdovou pastvou pro oči, sází na betonové 
prefabrikáty. Výsledkem je nápaditá, rozmanitá, 
barevná zahrada, která slouží jako ideální místo 
pro inspiraci použití betonových výrobků. 

Vzorové zahrady na veletrzích 
IBF v Brně

V rámci veletrhů IBF v Brně jsme realizovali vzo-
rové zahrady dle současných módních trendů. 
Betonové výrobky osázeli zelení a kvetoucími 
atraktivními rostlinami pracovníci naší partner-
ské firmy AGRO Tuřany. Návštěvníci zde mohli 
zhlédnout celou řadu příkladů netradičního po-
užití betonových prvků.

Průmyslové oplocení areálu Seiler Bellot ve Vlašimi

Na zakázku firmy Ploty Holoubek, která zároveň provedla montáž plotu, jsme po- 
užili náš skládaný plot DEKOR desky pero – drážka o délce 196 centimetrů. Samot-
né sloupky měří od 230 do 290 centimetrů podle výškového profilu terénu. Tento 
systém jsme zvolili pro jeho jednoduchost, rychlost a především účinnost v areá-
lu firmy, která vyrábí střelivo. Jeho předností je to, že je na něj možné jednoduše 
namontovat ostnatý drát, který ukončí plotové desky. V roce 2017 ještě probíhají 
dokončovací práce, a to na montáži ostnatého drátu. Celková délka plotu přesahuje 
dva kilometry. 
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Pozemní stavby

V  našem sortimentu najdete výrobky určené 

pro bytové a obchodní stavby či průmyslové haly, 

ale také prefabrikáty pro inženýrské stavby. Zamě-

řujeme se i na zemědělské stavby. Novinkou v naší 

nabídce je výstavba větších i menších panelových 

domů, které připravujeme jako individuální stavby 

na klíč. 

Betonové stavební dílce a konstrukce patří k našim 

tradičním produktům. V této oblasti jsme předním 

tuzemským výrobcem – specializujeme se na do-

dávky kvalitních prvků a  systémů z  betonu, žele-

zobetonu a předpjatého betonu. Poskytujeme také 

mnoho služeb souvisejících s  dodávkami našich 

výrobků pro širokou oblast stavebnictví.

Zaměření výroby  Konstrukční systémy, prvky pro výstavbu pozemních staveb, stropy, překlady, tvarovky 
Výroba   Závod Kuřim

Naší velkou 
devizou je 
rychlost.
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„Prefabrikát byl před časem skoro sprostým slovem. 
To se mění, neboť je to opravdové umění, které ušetří 
lidskou práci a zrychlí samotnou stavbu. Nebojíme se 
velkých ani malých projektů a díky sehranému týmu je 
naší velkou devizou rychlost. Dokážeme si přitom po-
radit i v extrémních podmínkách. Jednoduše, beton je 
náš svět a my s ním umíme zacházet.“

Tomáš Koudelka 
produktový manažer skupiny Pozemní stavby

Prefabrikáty jsou umění

Kromě samotných výrobků zajišťujeme rovněž 

dopravu po celé České republice – nezřídka se při-

tom jedná o  speciální přepravu dlouhých profilů. 

Zvládáme ale i to. Platí totiž, že Prefa Brno umí ne-

jen to, co ostatní, ale ještě mnohem víc. A to hlav-

ně díky dlouholeté tradici, vlastní projekci, rozsáhlé 

šíři sortimentu a dobrému týmu zkušených lidí. 

Slouží k vytvoření stropních konstrukcí pozemních 
staveb. Panely jsou vylehčené podélnými dutinami 
a výztuž tvoří předpjatá ocel. Díky tomu jsou pane-
ly vhodné i pro větší rozpory. Výhodami jsou rychlá 
a jednoduchá montáž, vysoká únosnost, přizpůsobe-
ní rozměrů panelů požadavkům stavby, minimalizace 
mokrých procesů na stavbě i neměnné fyzikálně-me-
chanické vlastnosti.

Předpjaté stropní panely Spiroll

• Linde

Velké Bílovice
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BRuNO 
Family Park
Brněnský BRuNO Family Park je velmi čle-

nitý, typovost průřezů byla veliká a samotné 

průřezy byly zároveň velmi štíhlé. Naše pre-

fabrikáty samozřejmě respektovaly architek-

tonický návrh, stejně jako představu archi-

tektů, že prefabrikáty budou napojeny bez 

viditelných statických prvků. Jen pro před-

stavu – například sloupy měly šest různých 

typů průřezů, nejen obdélníkových, ale i kru-

hových. Objekt byl přitom sestaven celkem 

z 250 různých typů prvků. 

Aby bylo napojení prvků „neviditelné“, 

vznikly styky s napojením šesti nosných prv-

ků v  jednom místě bez použití konzol – čtyř 

nosných průvlaků nad kruhovým sloupem 

o  průřezu 300 milimetrů, který pokračoval 

do dalšího patra zase ve čtvercovém průře-

zu. Kruhové sloupy vysoké přes dvě podlaží 

Další naše realizace

Naše realizace: Pozemní stavby

• Garážový dům, Brno-Bystrc • Hala pro výrobu firmy Hobža, Strážnice • Hala Linde, Velké Bílovice

(umístěné v restauraci) jsme vyrobili ze dvou 

kusů a  v  místě styku „neviditelně“ propojili 

pomocí kování. U  prosklené fasády na ně  

byla stejně „neviditelně“ napojena ztužidla. 

Použili jsme i  různé stropní systémy – strop 

spiroll i  filigránový –, podle toho, kde byla 

daná varianta staticky výhodnější. 

Objekt je z menší části monolitický, a to 

v  těch místech, kde by prefabrikace nebyla 

efektivní či ekonomická (například opěrné 

stěny, prudce se svažující střecha). Tam, kde 

se prefabrikovaná a  monolitická konstruk-

ce prolínaly, jsme museli vyřešit vzájemné 

propojení. Úspěšně jsme překonali i  další 

statické oříšky – u  vazníků byly dodatečně 

požadovány otvory, takže musela být výztuž 

zesílena pomocí dodatečně vlepovaných uh-

líkových lamel. 
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Další naše realizace

• Parkovací kóje, Blansko • Trafostanice PET MAXI 553d, 

Hruškovy Dvory

• Silniční žlaby, Letovice

Prefabrikáty 
jsou napojeny 
bez viditelných 

statických 
prvků.

V BRuNO Family 
Parku bylo použito 
celkem 250 různých 
typů prvků.

Architektonická kancelář maura, www.maura.cz
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Nádrže 
a prostorové 
prefabrikáty

Používají se na pitnou vodu, jako odlučovače rop-
ných látek, pro domovní čistírny odpadních vod, pro 
akumulaci splaškových vod či jako požární a retenční 
nádrže. Jednotlivé nádrže lze propojit do jedné sestavy 
a tím zvětšit jejich užitný objem. Vyrábí se z vodotěs-
ného betonu. Výhodou je rychlá montáž a možnost vý-
stavby i v nepříznivých klimatických podmínkách až 
do hloubky šesti metrů bez statického posouzení.

Pravoúhlé nádrže

„Doba, kdy jsme vyráběli pouze nádrže na dešťovou, 
případně odpadní vodu, je už dávno pryč. Nyní zvlád-
neme leccos. Naší specialitou jsou třeba tzv. ‚ponorky‘, 
tedy objekty umístěné pod hladinou spodní vody, stej-
ně jako prakticky neomezené rozměry našich výrobků. 
To jsou faktory, které nás posouvají na zcela jinou úro-
veň.“

Ing. Jiří Stix
produktový manažer skupiny Nádrže a prostorové 
prefabrikáty 

Tam, kde jiní končí, 
my teprve začínáme...

Zaměření výroby  Nádrže kruhové a pravoúhlé, prostorové prefabrikáty (prefavodojemy, prefawc, 
  čistírny odpadních vod...), prvky pro energetiku, vodohospodářské a dopravní stavby  
Výroba   Závod Hodonín a závod Kuřim



Prefa Brno          23

Nádrže 
a prostorové 
prefabrikáty

Jednotlivé 
nádrže lze 

propojit do velké 
sestavy.

Naše prefabrikáty 
míří i daleko 
za české hranice. 
Dodali jsme je třeba 
do Japonska.

Produktová skupina nádrže a prostorové pre-

fabrikáty je sice nejmladší a  nejmenší skupinou 

v  rámci Prefy Brno, ale zároveň také skupinou 

s  největším potenciálem růstu. Nejenže nabízíme 

široké spektrum výrobků v mnoha rozměrech a ty-

pech, ale navíc dokážeme připravit rovněž individu-

ální řešení na míru a zajistit a optimalizovat dopra-

vu i samotnou montáž. 

Ve srovnání s konkurencí máme opravdu širo-

ký záběr – naše betonové prefabrikáty míří nejen za 

zákazníky po celé České republice či Evropě, ale 

například i  do Japonska, kde jsme se podíleli na 

výstavbě nemocnice. 

Díky našim technologiím dokážeme umís-

tit prefabrikáty i  několik metrů pod hladinu spodní 

vody a zajistit dokonalou vodotěsnost objektů. Dal-

ší výhodou oproti konkurenci je schopnost zajistit 

u nádrží kolmé stěny, což je opravdový unikát. Jsme 

jednou z  mála společností, která něco takového 

umí, a  to díky formovací technice, v  níž produkty 

tvoříme. Právě do výroby na unikátních a  inovativ-

ních formách i nadále výrazně investujeme.
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Lego Kladno
Pro společnost Lego v  Kladně jsme vyrobili 

a  usadili dvě dešťové retenční nádrže. Větší 

z nádrží má rozměry 47 krát 20 metrů a vejde 

se do ní 1 797 kubíků dešťovky (bylo na ni po-

třeba 69 základových dílů), menší měří 16 krát 

33 metrů a pojme 792 kubíků dešťovky (po- 

užili jsme 47 základových dílů). Rozměrné 

železobetonové díly, ze kterých byly složeny 

obě nádrže, přepravovalo z hodonínského zá-

Naše realizace: Nádrže a prostorové prefabrikáty

vodu do Kladna celkem 90 kamionů, celková 

doba montáže jeřábem trvala 12 dnů. Zajíma-

vostí je délka spár – u větší nádrže činí 1 439, 

u  menší 749 metrů. Na obou nádržích jsme 

úspěšně provedli zkoušku vodotěsnosti, obě 

přitom byly napuštěny vodou z vodovodního 

řadu. Obě nádrže byly uloženy do štěrkopís-

kového lože a byly staticky posouzeny na po-

jezd těžkou silniční dopravou.

Nádrže přepravilo 
přes celou republiku 
90 kamionů
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Další naše realizace

• Čistírna odpadních vod, Bítov • Veřejné toalety, Hradec Králové • Retenční nádrž, Praha

Zvládneme i ty 
nejnáročnější 

zakázky.
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Sortiment 
PREFASTEEL 
je neobyčejně 

široký.
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PREFASTEEL

Pokud jsou pro nově stavěné nebo rekonstruované objekty nutné zá-

mečnické a  kovoobráběcí produkty či služby, je nejlepší odpovědí 

PREFASTEEL. Tady vznikají kompletní výrobky od zpracování tech-

nické dokumentace přes samotnou výrobu až po konečnou montáž 

na stavbě. 

Sortiment výrobků a služeb je přitom neobyčejně široký – nabí-

zíme formovací techniku pro pozemní stavby, kanalizace či nádrže 

a prostorovou prefabrikaci i pro venkovní architekturu. V našem sor-

timentu jsou i zařízení pro zpracování betonu (vibrační stoly, rozpro-

stírače, koše na beton), stejně jako mísicí jádra. Nabízíme výrobu, 

dodávku a  montáž technologických celků pro výrobu betonových 

směsí dle požadavků zákazníka.

Veškeré zařízení jsme přitom schopni nadimenzovat přesně po- 

dle přání a potřeb klientů. Výhodou PREFASTEEL jsou také bohaté 

zkušenosti s  transportem betonových výrobků – proto společnost 

dodává i zařízení a techniku právě pro manipulaci s produkty.  

Kromě toho zajišťujeme také zakázkovou kovovýrobu, např. plo-

ty, posuvné a  dvoukřídlé brány, nerezové žebříky, mříže, reklamní 

a informační cedule či schodiště.

Zaměření výroby  Výroba a montáž forem a zámečnických výrobků
Výroba   Závod Veselí nad Moravou

„Čerpáme z našich dlouholetých zkušeností, ale také 
stále hledáme nová řešení. Naším cílem je hledat re-
álná řešení v reálném světě. Proto je spektrum našich 
produktů nebývale široké a průvodním znakem všech 
našich projektů jsou dokonalost a inovace.“

Jiří Matulaj
ředitel závodu PREFASTEEL

Neustále nová řešení

Díky bohatým zkušenostem 
s výrobou a vývojem strojních 
celků můžeme klientům 
nabídnout i řadu služeb, 
např. svářečské práce, 
kovoobrábění, konstrukční 
činnost a rekonstrukce 
technologií.

Masarykova ulice 
698 01 Veselí nad Moravou
+420 518 322 543
veseli@prefa.cz

Strojní závod Veselí nad Moravou
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Závod 
Kuřim 
V Kuřimi najdete největší závod společnosti Prefa Brno, který se zamě-

řuje na výrobu předpjatých stropních panelů a dalších prefabrikátů pro 

pozemní stavitelství.

Výrobní program

• předpjaté stropní panely SPIROLL

• dílce montovaného skeletu pro průmyslovou výstavbu

• dílce montovaného skeletu pro bytovou výstavbu a rodinné domy

• schodišťové, balkónové a další dílce dle individuálního zadání

• kruhové nádrže včetně technologického vystrojení, železobetonové 

kruhové trouby

• atypické dílce plošné, stropní panely Filigrán

• prodej betonářské výztuže a kameniva

„Na první místo stavíme odbornost a slušné chování. 
Beton je skvělý stavební materiál a i betonové výrobky 
mohou vypadat pěkně a zajímavě. Peníze nejsou pokaž-  
dé to, na čem záleží nejvíc.“

Hynek Smolka
ředitel závodu Kuřim

Odbornost na prvním místě

Blanenská 1190
664 34 Kuřim
+420 541 422 101
kurim@prefa.cz

Závod Kuřim

Největší 
závod Prefy 

Brno zaměřený 
na pozemní 

stavby.
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Závod 
Oslavany
Závod v  Oslavanech se zaměřuje na výrobu vibrolisovaných výrobků 

a drobných prefabrikátů pro široké využití v různých oblastech staveb-

nictví.

Výrobní program

• betonová dlažba zámková, skladebná a velkoplošná

• obrubníky a žlaby

• bednicí a zdicí tvarovky

• překlady a stropní desky

• dekorativní plotové systémy

• výrobky zahradní architektury

„V minulosti se na beton mnohdy hledělo s despektem, 
ale už to dávno není ten ‚šedivý‘ stavební materiál. Na-
opak, beton může být ozdobou každé stavby. Beton je 
materiál, bez kterého se dnes neobejdeme.“

David Čožík
ředitel závodu Oslavany

Bez betonu to již dnes nejde

Nádražní 20
664 12 Oslavany
+420 546 418 051
oslavany@prefa.cz

Závod Oslavany

Prefabrikáty 
z Oslavan 

oživují města 
i zahrady.
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Závod 
Strážnice 
Strážnický závod se specializuje na výrobu betonových dílců pro vý-

stavbu kanalizací. Svým výkonem a  rozsahem vyráběného sortimentu 

se řadí k největším v celé střední Evropě.

Výrobní program

•  trouby kruhové, vejčité, žlabové, k protlačování

• šachty kruhové, čtvercové, atypické

• jímky, skruže

• uliční vpusti

• doplňkové služby (transportbeton)

Prodejna stavebnin

„Specializujeme se na výrobu dílců pro výstavbu kana-
lizací a naše portfolio je velmi obsáhlé. Mezi hlavní při-
dané hodnoty našeho výrobního programu patří trou-
by a šachtová dna s čedičovou výstelkou. Podporujeme 
technologické výzvy, a proto spolupracujeme na vývoji 
obloukových trub a na dalších projektech.“

Ing. Jiří Janek
ředitel závodu Strážnice

Technologické výzvy

U Cihelny 1375
696 62 Strážnice
+420 518 670 544
straznice@prefa.cz

Závod Strážnice

Strážnický 
závod patří 
k největším 
ve střední 
Evropě.
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Závod 
Hodonín
Hodonínský závod má rozsáhlý výrobní program v  rámci společnosti 

Prefa Brno. Specializuje se na výrobu nádrží a prostorových prefabrikátů 

od drobných až po více než třicetitunové velkorozměrové prefabrikáty.

Výrobní program

• kruhové a pravoúhlé nádrže

• prostorové prefabrikáty (prefavodojemy, prefaWC, čistírny odpad-

ních vod…) 

• prvky pro podzemní sítě a energetiku (kabelové a vodoměrné šach-

ty, energokanály…)

• výrobky pro hospodaření s dešťovými a odpadními vodami

• prvky pro konstrukční systémy pozemních staveb

„Po nelehkých začátcích jsme se stali lídry na trhu 
v České republice. Tuto pozici jsme si vybudovali na-
bídkou a produkty v prvotřídní kvalitě, dostatečnou 
kapacitou a také pružností a obrovskou variabilitou, 
díky níž jsme schopni našim zákazníkům nabídnout 
řešení na míru.“

Ing. Pavel Kováčik
ředitel závodu Hodonín

Jednička v Česku

Na Výhoně 3527
695 00 Hodonín
+420 541 583 513
hodonin@prefa.cz

Závod Hodonín

Jsme jednička 
ve výrobě nádrží 
a prostorových 
prefabrikátů.
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PREFA
KOMPOZITY
Výrobce kompozitních (sklolaminátových) profilů a výrobků z těchto pro-

filů s dlouholetou tradicí a  zkušenostmi. Kromě samotné výroby nabí-

zíme v rámci společnosti PREFA KOMPOZITY také montáž konstrukcí 

z kompozitních materiálů. Disponujeme několika technicky dobře vyba-

venými montážními skupinami. 

PREFA KOMPOZITY má své vlastní vývojové a  inovační oddělení, 

které se zaměřuje na vývoj nejen nových výrobků, ale i nových materiálů 

a  technologií. Při vývoji produktů zároveň úzce spolupracujeme s  Vy-

sokým učením technickým v Brně. Vlastníme certifikáty kvality a envi-

ronmentálního řízení a navíc i certifikáty pro všechny standardní výrobky. 

Kromě toho jsme rovněž získali ocenění pro jednotlivé výrobky na 

prestižních soutěžích a výstavách. Mezi naše významné reference patří 

například rekonstrukce kolektorů, dodávky konstrukcí pro ČEZ, příslu-

šenství dálničních mostů, konstrukce pro čistírny odpadních vod apod. 

Výroba kompozitů je založena na technologii tažení 
a všechny profily obsahují kvůli zvýšení životnos-
ti podpovrchovou roušku. Tím se naše kompozity liší 
od mnoha dovozových. Vyrábíme kompozity s vylep-
šenými vlastnostmi. Naše kompozity jsou nehořlavé  
a antistatické a mohou se pyšnit vyšší pevností, che-
mickou odolností a jinými důležitými vlastnostmi. 

Čím se lišíme od konkurence

Máme 
vlastní vývojové 

a inovační 
oddělení.

Kulkova 10/4231
615 00 Brno
+420 541 583 297
kompozity@prefa.cz
www.prefa-kompozity.cz

PREFA KOMPOZITY, a.s.
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PRESTA-
-mix
V kuřimské betonárně vyrábíme beton připravený přímo na míru našim 

zákazníkům. Navazujeme na dlouhodobé zkušenosti hned dvou firem 

zabývajících se výrobou betonu a  transportbetonu – PRESTA-mix je 

společným podnikem firem Prefa Brno a STAPPA-mix. 

Naše know-how neustále rozvíjíme – zkoušíme a inovujeme beto-

nové směsi s použitím speciálních přísad, které zlepšují a dále upravují 

vlastnosti čerstvých i zatvrdlých betonů. Zákazníkům nabízíme v duchu 

moderních trendů ve stavebnictví kompletní služby ve výrobě, dopravě 

a čerpání betonu. Kromě toho disponujeme různými písky a kameni-

vem, které klienti také často odebírají. 

Klíčovou výhodou společnosti PRESTA-mix jsou lidé s mnohaletý-

mi zkušenostmi a bohatou praxí s výrobou a dodávkami betonů roz-

manitého použití – na pozemní, dopravní nebo třeba vodohospodářské 

stavby. 

Díky výkonné technologii míchaček s počítačovým 
řízením dokážeme namíchat až 90 metrů krychlových 
čerstvého betonu za hodinu. Všechny suroviny auto-
maticky dávkujeme s maximální přesností přímo do 
míchačky. Náš sortiment certifikovaných betonů plní 
beze zbytku platné evropské normy. 

Na výrobu betonu používáme až šest různých dru-
hů cementu a příměsí, jako jsou struska, popílek, vá-
penec a filler. Pro výrobu betonu máme k dispozici pět 
druhů písků a kameniv, při výrobě betonových směsí 
můžeme použít až deset různých druhů přísad. 

Výkonné míchačky, maximální přesnost

Inovujeme 
směsi s použitím 

speciálních 
přísad.

Blanenská 1762
664 34 Kuřim
+420 541 212 616
+420 724 900 509
prestamix@prestamix.cz
www.prestamix.cz

PRESTA-mix, spol. s r.o. 
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Naše služby

Zrovna tak zajišťujeme montáže stavebních 

konstrukcí. 

Naše montážní střediska

Montážní středisko závodu Kuřim se zaměřuje na 

prefabrikované konstrukce pozemních staveb (vý-

robní, skladové a obchodní haly, bytové a občan-

ské stavby). 

Montážní středisko závodu Hodonín provádí 

montáž nádrží a dalších objektů budovaných z vel-

korozměrových prostorových prefabrikátů.

Zpracujeme kompletní projektovou dokumenta-

ci od studie až po výrobní dokumentaci. K  tomu 

máme tým zkušených statiků a stavebních projek-

tantů, jejichž práce je v případě potřeby doplněna 

o činnosti dalších projekčních firem a specialistů.

Projekce zpracovává všechny etapy projektu od 

úvodní studie až po výrobní dokumentaci námi reali-

zované stavby. Navržený projekt je zákazníkovi před-

staven přehledným 3D modelem ve formátu PDF.

Zajišťujeme nákladní dopravu našich výrobků 

k zákazníkovi.

Jsme nejen předním výrobcem betonových stavebních dílců 
v České republice, který se specializuje na dodávky kvalitních 
výrobků z betonu, železobetonu a předpjatého betonu. V rámci 
komplexních řešení „na míru“ potřebám a podmínkám zákazníka 
však také zajišťujeme další služby, jimiž jsou poradenství, projekce, 
doprava výrobků a montáž stavebních konstrukcí.

Umíme toho 
spoustu. 

Ozvěte se 
nám!
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„V Prefě Brno pracuji již 12 let. Za tu dobu jsme nasta-
vili procesy tak, aby všechny naše zakázky začínaly 
i končily spokojeným zákazníkem. Vzhledem k tomu, 
že nejsme všichni na jednom pracovišti, ale máme pět 
výrobních závodů na Moravě a ředitelství v Brně, musí 
vše fungovat jako dobře promazaný stroj. A to se nám 
daří i díky kvalitní projekční kanceláři a obchodnímu 
týmu.“

Ing. Vlasta Urbanová
obchodní ředitelka

Vše začíná a končí u zákazníka

Montážní středisko závodu Oslavany provádí 

montáž plotových systémů a  venkovní architek-

tury.

Prodejny

Prodej našich výrobků realizují firemní prodejny ve 

Strážnici, Kuřimi, Hodoníně a  Oslavanech a  nově 

otevřená prodejna v  Brně v  ulici Havránkova. 

Nakupovat naše produkty můžete i  na e-shopu:  

www.betoneshop.cz.

Víte, že...?

... Prefa Brno má nejširší výrobní program v oblasti be-
tonových stavebních výrobků v České republice. S cílem 
uspokojit potřeby trhu je tento výrobní program rozdě-
len do čtyř produktových skupin. Každá skupina oslo-
vuje jiný segment stavebního trhu a má vlastní vývoj, 
který reaguje na potřeby stavebnictví v dané oblasti.
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10 důvodů, 
proč si vybrat 

Betonové 
prefabrikáty jsou 
odolné podobně 
jako přírodní 
kámen.

1. 
Pestrost sortimentu

Naše nabídka betonových a  železobe-

tonových konstrukcí a výrobků je velice 

široká. Vyrábíme prvky pro kanalizace, 

pozemní stavby, nádrže, komunikace, 

venkovní architekturu a  dále nabízíme 

i prostorové prefabrikáty.

2. 
Statická nosnost a tvarová stálost

Prefabrikované výrobky jsou jednoduše 

skladovatelné a  dobře se s  nimi mani-

puluje. Navíc po celou dobu životnosti 

nedochází k  dotvarování či objemovým 

změnám.

3. 
Vodotěsnost

Svými parametry se prefabrikáty hodí 

i pro náročné stavby v  extrémních pod-

mínkách a  třeba prefabrikované nádrže 

jsou vhodné i v ochranných zónách vod-

ních zdrojů.

4. 
Odolnost proti otěru

Homogenní struktura materiálu je odolná 

proti otěru i  mechanickému poškození, 

a  to i  při extrémním zatížení. Odolnost 

betonových prefabrikátů se podobá pří-

rodnímu kamenu.

5. 
Odolnost proti korozi

Železobetonové prefabrikáty jsou odolné 

proti korozi, rozpouštědlům a  čisticím 

prostředkům, stejně jako vůči minerálním 

olejům. 
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naše betonové 
výrobky 

8. 
Životnost

Železobetonové konstrukce mají špičko-

vou životnost na vzduchu i  pod vodou. 

Stavby vyrobené z  těchto prvků jsou 

dlouhodobě funkční a  splňují všechny 

požadavky provozu.

9. 
Ekologický produkt

Betonářská výroba nemá nepříznivý vliv 

na životní prostředí. Navíc po uplynutí 

své životnosti jsou železobetonové vý-

robky jednoduše a hospodárně recyklo-

vatelné.

10. 
Individuální řešení i „špeky“

Díky šíři výrobního programu jsme 

schopni připravit řešení „na míru“, tedy 

zvládnout i  atypické požadavky a  pod-

mínky zákazníků. Poradíme si i  se spe-

ciálními „špeky“. Kde ostatní končí, my 

začínáme.

Zvolte kvalitu 
z Prefy Brno.

6. 
Nehořlavost

Prefabrikované výrobky odolávají vyso-

kým teplotám a  i  při vyšších teplotách 

si zachovávají tvarovou stálost. Beton je 

ohnivzdorný.

7. 
Hospodárnost 

Prefabrikované výrobky vznikají z  přírod-

ních, běžně dostupných surovin. Většina 

ostatních materiálů je přitom závislá na 

stále se ztenčujících zdrojích a  rostou-

cích cenách ropy.
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Jsme 
zodpovědní. 
K sobě i okolí

nemáme pod kontrolou, jsou fólie, v  nichž naše 

produkty, např. dlažby nebo obrubníky, dodáváme 

stavebním firmám. 

Férový přístup k zaměstnancům i okolí

Součástí odpovědného chování firem je i  postoj 

k  zaměstnancům. Prefa Brno měla vždy pověst 

stabilní firmy, která se neopouští, protože se k  li-

dem chová slušně. Mzdy v podniku pravidelně 

navyšujeme, aby byly nejen konkurenceschopné 

v rámci branže, ale stabilně se držely také nad ce-

lorepublikovým průměrem. 

Navíc poskytujeme našim zaměstnancům řadu 

bonusů, které se již staly samozřejmostí, a investu-

jeme do zlepšování pracovního prostředí – snažíme 

se snižovat prašnost a  hlučnost výroby nákupem 

nových strojů nebo renovací výrobních hal.

Podporujeme také komunitní život v  blízkém 

okolí všech výrobních závodů Prefy Brno. V oblasti 

sponzoringu přitom nejdeme cestou obřích inves-

tic do velkých sportovních týmů, ale snažíme se 

cílit především lokálně – na místní kulturu i menší 

sportovní kluby v regionu.

Podle řady studií jsou Češi velmi efektivní v třídě-

ní všemožného odpadu. To platí i o betonu, který 

je opravdu možné kompletně recyklovat. Zatímco 

před lety končil betonový odpad na skládkách, 

dnes je to nemyslitelné – např. skládku u našeho 

největšího závodu v Kuřimi jsme rekultivovali a vy-

čištěný prostor předali obci už na začátku 90. let. 

Nyní v Prefě Brno recyklujeme dokonce 100 pro-

cent betonu, který odpadne při výrobě. Za rok to 

dělá několik stovek tun betonu. 

Technologický odpad drtíme a  roztřídíme na 

jemnější a  hrubší kamenivo, které je možné dále 

použít. Zatímco jemné frakce se používají větši-

nou na zásypy kanalizací, hrubší kamenivo je zase 

určeno k výstavbě nejrůznějších komunikací, pře-

devším lesních cest. Lidé se tak mohou s tzv. be-

tonovým recyklátem pravidelně potkávat ve svém 

každodenním životě. 

Také betonářské výztuže se dají recyklovat – 

stačí vytáhnout nepotřebné výztuže z rozdrceného 

betonu a poslat do šrotu. Kromě toho třídíme i běž-

ný odpad z výroby, jako to dělají lidé v domácnos-

tech. Jediným odpadem, jehož třídění a  recyklaci 

Víte, že...?

… veškerý použitý beton z demolic 
je možné recyklovat? Používá se 
jako náhrada kameniva. 

Před dvaceti lety koncept společenské odpovědnosti firem 
prakticky nikdo neznal. O dvě dekády později se k tomuto 
trendu, jehož cílem je neustále zlepšovat přístup podniků 
ke svým zaměstnancům, ekologii i nejbližšímu okolí, hlásí stále 
více společností. Mezi nimi i Prefa Brno. 
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„Mou prací je hlavně krátkodobé a střednědobé pláno-
vání a řízení peněžního toku na všech našich účtech 
spolu s aktivním řízením rizik při stanovení platebních 
podmínek obchodů s odběrateli a dodavateli. Posky-
tujeme kvalitní a včasné ekonomicko-manažerské in-
formace pro řízení závodů i jednotlivých nákladových 
středisek.“

Ing. Petr Daňhel
finanční ředitel

Aby všechno klapalo

Zodpovědné chování vůči okolí a  obchodním 

partnerům bylo vždy klíčem k úspěchu Prefy Brno. 

Máme totiž za to, že součástí odpovědného pří-

stupu k podnikání je i postupný, udržitelný růst. To 

je i náš případ – chceme jít i nadále cestou zvlád-

nutelného růstu, během něhož nejspíš překročíme 

hranice Jihomoravského kraje a třeba i Česka, ale 

který nám zároveň umožní udržet si ohleduplný pří-

stup k životnímu prostředí, zaměstnancům i naše-

mu okolí.

Každý rok 
recyklujeme 
stovky tun 

betonu.

Recyklovaný beton 
se používá na zásypy 
kanalizací nebo 
výstavbu komunikací, 
hlavně lesních cest. 
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Beton vás 
překvapí
Betonový prefabrikrát už dávno není hanlivým výrazem a betonové konstrukce nejsou 

„šedou“ průmyslovou výrobou. To je opravdu minulost. V současnosti je beton moder-

ním stavebním materiálem s pestrou škálou uplatnění ve všech oblastech stavebnictví. 

Zaujme provedením, tvary i barevností, a to i nad rámec klasické výroby. 

Bukovanská kaple

Svatostánek v obci Bukovany má delší historii – místní uspořádali dvě sbírky ve třicátých 
letech a v roce 1946, ale kvůli historickým okolnostem se záměr neuskutečnil. V roce 2007 se 
místní v anketě znovu vyslovili pro stavbu kaple. Ta opravdu začala na podzim 2012 a trvala 
rok. Oválná kaple sv. Jana Pavla II. od architektů Jaroslava a Lenky Vlachových z kyjovského 
Ateliéru 100D připomíná archu plnou organických tvarů, oblouků a křivek. Pro přestropení 
prostoru jsou využity prefabrikované stropní desky Spiroll.

Víte, že...?

… největší kopule z nevyztuženého 
betonu zastřešuje římský Pantheon? 
Vznikla už téměř před dvěma tisíci 
lety a stále udivuje svou architek-
tonickou a konstrukční kvalitou  
a mnoho staletí byla největší kopulí 
na světě.
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Interiérové hodiny

Beton může skvěle sloužit a zdobit nejen ven-
kovní prostory, ale dokáže oživit i interiéry. Dů-
kazem jsou například funkční hodiny z  betonu, 
které jsme vyrobili k 25. výročí vzniku Prefy 
Brno. Váží tři kilogramy a skvěle reprezentují 
univerzálnost našich betonových produktů.  

Okrasné zahradní prvky

Výrobky z betonu lze v zahradě použít prakticky 
kdekoliv – od květináčů přes dlažby, svahovky 
při terénních úpravách, palisády a lavičky až 
po plotové dílce. To vše v pestrých barevných 
kombinacích nebo imitacích přírodních tvarů či 
jiných materiálů, např. kamene nebo dřeva.

Betonové sochy na Špilberku

Beton v netradičním pojetí – díla studentů Ateliéru nefigurativního sochařství 
Fakulty výtvarných umění VUT v Brně na Špilberku. Nyní tvoří čtrnáctka křížů, 
která zde stála, Křížovou cestu poblíž obce Šarovy na Zlínsku. Prefabrikované 
kříže působí jako rámy, v nichž se zrcadlí krajina. Liší se jen železnými deskami 
s římskou číslicí.
Foto: Archiv Pavly Kačírkové

Beton může 
mít mnoho 

různých 
podob.
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Kde nás 
najdete

Pomůžeme vám
Potřebujete pomoci s výběrem 
našich výrobků či služeb? 
Zavolejte na naši bezplatnou infolinku:
800 260 003

Důležité kontakty

Našich pět výrobních závodů zastřešuje 

brněnské ředitelství. Vedení Prefy Brno najdete 

na této adrese: 

Kulkova 10/4231

615 00 Brno

+420 541 583 111

prefa@prefa.cz

Výkonný ředitel 
Ing. Michal Holák
+420 541 583 211
holak@prefa.cz

Obchodní ředitelka 
Ing. Vlasta Urbanová
+420 541 583 235
+420 602 134 561
urbanova@prefa.cz

Finanční ředitel 
Ing. Petr Daňhel
+420 541 583 222
danhel@prefa.cz

Hlavní technolog 
Ing. Michal Ševčík
+420 541 583 205
msevcik@prefa.cz 

Manažer jakosti
Ing. Miloslava Danová
+420 541 583 254
danova@prefa.cz

Manažer propagace 
Ing. arch. 
Monika Fleková
+420 541 583 253
flekova@prefa.cz

Praha
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Závod Oslavany
Nádražní 20
664 12 Oslavany
+420 546 418 051
oslavany@prefa.cz

Závod Hodonín
Na Výhoně 3527
695 00 Hodonín
+420 541 583 513
hodonin@prefa.cz

Závod Kuřim
Blanenská 1190
664 34 Kuřim
+420 541 422 101
kurim@prefa.cz

Závod Strážnice
U Cihelny 1375
696 62 Strážnice
+420 518 670 544
straznice@prefa.cz

Strojní závod Veselí n. M.
Masarykova ulice
698 01 Veselí nad Moravou
+420 518 322 543
 veseli@prefa.cz

Naše 
produkty 

dopravíme 
kamkoliv 

v ČR.

Výrobní závody

Praha

Brno

Oslavany

Kuřim

Hodonín

Strážnice

Veselí
nad Moravou
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