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materiály & technologie   realizace

ness centrem, kde na hosty čeká finská sauna, infrakabina, chrlič 
a venkovní ochlazovací nádrž, odpočívárna, venkovní whirlpool 
a klasické i sportovní masáže.

Náklady na výstavbu komplexu dosáhly cca 88 mil. Kč, z toho 52 mil. 
Kč bylo financováno z evropských fondů prostřednictvím ROP NUTS 
II Severovýchod. Generálním dodavatelem stavby byla trutnovská 
stavební společnost BAK. Ta se s vlastním kapitálem 546 mil. Kč, 
s více než 400 kmenovými pracovníky a ročním obratem přes 
2 mld. Kč trvale řadí mezi největší stavební společnosti v České 
republice. BAK se zaměřuje na komplexní realizace průmyslových 
a logistických hal, obchodních a administrativních center, bytových 
a hotelových projektů, staveb občanské vybavenosti, vodohos-
podářských a ekologických staveb, provádí také rekonstrukce 
budov a památkových objektů. Dlouholeté zkušenosti, kvalitní 
reference, stabilní kapitálové zázemí a kvalifikovaní zaměstnanci jí 
umožňují realizovat záměry investorů efektivně a v nejvyšší kvalitě. 
A kvalita provedení byla podstatná i pro investora hotelu Davídek. 
U obkladů a dlažeb investor osobně dohlížel na detaily spár, na 
spárořezy, v každém ohledu bylo vidět, jaký význam pro něj má 
dobře provedený detail. Stavební chemie Ceresit fungovala plně 
podle představ a potřeb obkladačů firmy BAK, kteří lepicí malty, 
spárovací hmoty, silikony a těsnicí hmoty Ceresit využili u obkladů 
a dlažeb sociálních zařízení hotelových pokojů, v kuchyních a ve 
všech prostorách wellness centra hotelu Davídek.

Ze sortimentu stavební chemie Ceresit se při výstavbě nového 
hotelu uplatnily cementové lepicí malty CM 11+, Ceresit CM 12 
a CM 16, spárovací hmota Ceresit CE 40 Aquastatic, silikon 
Ceresit CS 25, základní nátěr CT 17 a těsnicí hmoty Ceresit CL 50 
a CL 51. Technický poradce Henkel ČR Miroslav Kučera hodnotil 
skladbu materiálů jako optimální: „Dvousložkové utěsnění Ceresit 
CL 50 je spolu s flexibilní lepicí maltou Ceresit CM 16, spárovací 
hmotou Ceresit CE 40 a sanitárním silikonem CS 25 součástí 
našeho systémového řešení pro veřejné sprchy a lázně, tedy pro 
prostory zatížené stálou vlhkostí, zařazené do II. třídy odolnosti 
proti vodě. Vysoká teplota a vlhkost vytvářejí ideální prostředí pro 
plísně a naše spárovací hmoty a silikony s recepturou MicroProtect 
jsou z pohledu ochrany před plísněmi a mikroorganismy, podobně 
jako hotel Davídek, „first class“ řešením. Atraktivní jsou nejen 
aktivní ochranou zdraví a vysokou odolností, ale jejich barevnost 
a barevná stálost (díky unikátní receptuře ProColor, která garantuje 
dlouhodobou stálost barev) je také jejich konkurenční výhodou. 
Všechny tyto přednosti stavební chemie Ceresit – tedy kvalita vý-
robků, systémový přístup, barevné provedení, životnost a odolnost 
spolu s ochranou zdraví – se plně uplatnily i v prostorách hotelu 
Davídek v Trutnově.“

www.ceresit.cz

Fakta
Objekt: Hotel Davídek, Trutnov
Generální dodavatel: BAK stavební společnost, a.s., Trutnov
Použité materiály Ceresit:
• základní nátěr Ceresit CT 17;
• těsnicí hmoty Ceresit CL 50 a CL 51;
• lepicí malty CM 11+, Ceresit CM 12 a CM 16;
• spárovací hmota Ceresit CE 40 Aquastatic; 
• sanitární silikon Ceresit CS 25.
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