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REDROCK CONSTRUCTION, S. R. O.
Historie společnosti se začala psát na počátku devadesátých let
ve skupině mladých inženýrů, absolventů Stavební fakulty ČVUT.
Motorem byla touha vymyslet něco nového, přetavit nabyté
poznatky do skutečné praxe. Zrovna otevřený svět s sebou přinášel nové možnosti a pro nové myšlenky nehrála vzdálenost
žádnou roli. V několik tisíc kilometrů vzdálené Austrálii se uzavírá partnerství a v laboratořích se rodí legendární Permapatch®,
originální sanační malta pro betonové konstrukce. Jen pár týdnů
poté společnost zahajuje první specializovanou výrobu sanačních malt v Československu. Úspěchy na realizovaných projektech otevíraly cestu našim výrobkům a technologiím na zahraniční trhy. Zkušenosti získané z různých klimatických podmínek zase
nastartovaly další kola inovací a přinesly impulsy pro nový vývoj.
Dalším logickým krokem ve vývoji společnosti bylo vyhledávání zcela nových speciálních materiálů a technologií. Den po dni,
měsíc za měsícem, vyhledat, vybrat, otestovat, připravit pro distribuci. Vybrat jen a pouze samotné jádro, bez ohledu na to, jak

speciální stavební technologie, přináší. Citlivě vnímáme stále
se měnící skutečnost, měřenou tak pomíjivou jednotkou, jakou
je čas. Základní stavební materiály zná lidstvo od svého počátku, a přesto každá doba přicházela s něčím novým, s něčím,
na čem stálo a stojí za to dále stavět. Vyvíjíme, objevujeme,
zkoušíme a především prověřujeme. Pokud ucítíme, že v neustále rostoucí nabídce materiálů a technologií přeci jen nějaký
prvek chybí nebo nesplňuje požadovaná kritéria, jsme připraveni zahájit jeho vývoj. Snažíme se bezezbytku využít všech znalostí a zkušeností, zkombinovat je s nejnovějšími trendy, zapojit
do vývoje naše kolegy v zahraničí, spojit úsilí s našimi obchodními partnery, nebo iniciovat spolupráci se špičkovými vědeckými týmy. To vše pro jediný cíl – sestavit přiměřeně jednoduchou originální formuli, která posune vývoj komplexních řešení zas o nějaký kousek kupředu. Než se ale jakýkoliv výrobek
dostane do našich řešení, čeká jej bez výjimky náročná cesta.
Nejen, že musí splnit všechny zákonné podmínky a technická
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bude cesta k němu náročná a složitá. Zůstat smějí jen ti nejlepší.
Mít k dispozici perfektní produkt byl, je a bude nezbytný základ.
Ale zde naše cesta teprve začíná, je třeba se zamyslet nad
samou podstatou služby materiálových inženýrů. Naslouchat,
řešit a být připraven pomoci. Některé stavby přetrvávají staletí, a přesto se mění každý den, každý okamžik, a my chceme
být u toho. Kaleidoskop produktů, služeb, technologií. Každý
dílek je sám o sobě jedinečný a perfektně fungující. Přesto nám
to nestačí, naším cílem je vystavět kreativní řešení, která jsou
schopna uspokojit speciální požadavky zákazníků – i ty, které
nestačili zatím vyslovit. Ta touha něco objevovat v nás zůstává dodnes.
Pilířem našeho podnikání je vývoj a výroba speciálních stavebních materiálů. Každý den se učíme, abychom mohli naše zákazníky naučit nejnovější triky, které tak báječný obor, jakým jsou
8

3

6

kritéria, ale stejnou měrou klademe nároky na ekonomické řešení, vhodnost obalů nebo operativní logistiku. Chceme pro každého zákazníka připravit řešení nejen technicky propracovaná,
ale i zároveň efektivní.
S úsměvem vzpomínáme, jaké to bylo, když jsme zahajovali první specializovanou výrobu sanačních materiálů pro betonové konstrukce v Československu. Od té doby uběhla již
pěkná řádka let, během které jsme společně ušli pořádný kus
cesty. Dnešní výroba produktů se značkou Redrock v České
republice splňuje ty nejpřísnější požadavky zákazníků v tuzemsku i v zahraničí. Automatizovaný, počítači řízený provoz vyrábí
v současnosti speciální produkty srovnatelné s absolutní špičkou v oboru. Systém řízení jakosti podléhá mezinárodním standardům ČSN EN ISO 9001 a plně zaveden je i enviromentální
management podle CSN EN ISO 140001.
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Klíčovými produkty vyráběnými pod naší značkou jsou speciální cementové směsi legendární řady sanačních materiálů pro
betonové konstrukce Permapatch®, podlahové povrchy Redfloor™, speciální malty a zálivky Redpatch™, ale také specializované
ochranné nátěry pro betonové konstrukce Redcoat™, či systémy
těsnění betonových konstrukcí založené na unikátním principu
hloubkové krystalizace Krystol®.
Druhým pilířem našeho podnikání je odborné poradenství
a s ním úzce svázaný obchod. Každý projekt je pro nás skutečný originál, dílo, jenž má své přesně určené parametry, které
mu vymezili naši zákazníci. Investujeme proto veškeré své znalosti, schopnosti a zkušenosti, abychom dosáhli vytčeného cíle.
Naší snahou je v tomto prostoru najít, navrhnout a dodat to nejefektivnější řešení.
Naší činností se snažíme pokrýt spektrum speciálních technologií v řadě stavebních oborů. Věnujeme se řešením pro terénní a zemní práce, zakládání staveb, tunely, podzemní konstrukce
a báňské stavby, mosty, dopravní stavby a letiště, vodohospodářské stavby a inženýrské sítě, průmyslové, pozemní i občanské stavby. Jsme prostě tam, kde nás v danou chvíli naši zákazníci potřebují.

Obr. 1 Železniční most v Dolní Lutyni
Obr. 2 Vodní dílo na Želivce
Obr. 3 Administrativní centrum v Praze
Obr. 4 Skládka komunálního odpadu v Chomutově
Obr. 5 Teplárna v Ostravě
Obr. 6 Penzion v Krnově
Obr. 7 Letiště v Čáslavi
Obr. 8 Čistírna odpadních vod v Rokycanech
Obr. 9 Silniční most v Horní Vltavici
Obr. 10 Tunel Mrázovka v Praze
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Královskou hrou jsou pak pro nás betonové konstrukce. Připravujeme pro ně projekty řešení sanací různých typů konstrukcí,
modely jejich těsnění proti vodě, řešení různého stupně ochrany či zvyšování odolnosti. Jsme kreativní a chceme doporučovat jen to nejlepší. Vytvořili jsme a stále doplňujeme širokou
bázi špičkových produktů a technologií tak, abychom byli schopni vždy navrhnout jen to, co zákazník skutečně potřebuje. Nezůstáváme stát na místě, propojujeme ověřené postupy s novými
prvky. Snažíme se tak být vždy o malý krůček napřed, abychom
byli připraveni pomoci našim partnerům včas.
Společnost Redrock Construction, s. r. o., je zakládajícím členem skupiny Redrock Group. Skupiny, která operuje v řadě zemí
světa mimo jiné v Austrálii, Velké Británii, Irsku, Polsku, Nizozemí
či Slovensku. Od samého počátku si uvědomujeme, jak důležitá je spolupráce. Jak jeden bez druhého dokážeme hodně, ale
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společně mnohem více. Řada produktů, technologií a řešení by
bez ní nevznikla. Bez výměny posledních informací, bez možnosti zkoušet v rozdílných podmínkách, bez zkušeností z realizovaných projektů. I když hovoříme různými jazyky a žijeme
v různých zemích, naše cíle jsou společné. Chceme nabídnout
kreativní dynamická řešení a využít potenciál našich vývojových
i výrobních kapacit. Zákazníkům tak můžeme nabídnout ještě
něco navíc.

Ing. Aleš Jakubík
Redrock Construction, s. r. o.
Újezd 40/450, 11800 Praha 1 – Malá Strana
tel.: 283 893 533, fax: 284 816 112
info@redrock-cz.com
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